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 םילבוקמ

 הרוחס עטסעב יד -- הרות וליפא טלאפ ןטייצ עטכעלש יד ןיא

 | ,ךיוא ---

 רעד רָאנ ןבילבעג טשינ רעמ ןיא הבישי רעוועשטשאל רעד ןופ

 | .דימלת ןקיצנייאנייא טימ ,?קעי בר - הבישי-שאד

 רעצ רעגנאל א טימ ,דיי רעראד רעטלא ןא ןֹוא הבישי-שאר רעה

 -בילעג ןייז ,ךמל ;ןגיוא ענעשאלענסיוא ,עטלא טימ ,דרָאב רעטרעביוש

 ,רעסאלב א ,דעכיוה א ,רעראד א ךיוא ,ןאמרעגנוי א ןיא ,דימלת רעט

 רָאלשעגרעטנױא ,עצדאווש שקידנענעדב ,תואּפ עטפזיירקעגק :עצראווש טימ

 -ייב ;לגרָאג ןקיציּפש ןקירעטיצ ַא ןוא ןפיל עטנערברַאפ ,ןגיוא ענעג

 :סעכאל ןיא עדייב ,דעדמעה ןָא ,רעצרעה ?עטעשאהכענפיוא , טימ --- עד

 -לת םעד ,לויטש עשירעיוּפ רָאּפ א ךָאנ םיוק טפעלש הבישי-שאר רעד

 | ,סיפ יד ןופ ּפָארא ךיש-רעטסוש יד ןלאפ ןקָאז ןָא דימ
 !הבישי רעטמיראב רעה ןופ ןבילבעג זיא סָאד

 ,ןסע טקישעג רעקינייו לָאמעלא טָאה לטעטש עטמעראדאפ סָאד

 רעבָא לקעי בר !ןכָארקעצ םידוחב עמערָא יד ךיז ןענייז ;ןגעט ןבעגעג

 ףיוא ךעלברעש יד םיא ןנייל --- דימלת ןייז ןוא ,ןבראטש ָאד ןיוש ליוו

 | ,ןניוא יד
 יו טמוק ןסע קינייװ ןופ .רעננוחה לָאמא ךיוא ןדייל עדייב ייז ןוא -

 קשח א -- ןסע טשינ ןוא ןפאלש טשינ טכענ עצנאג ןופ ,ןפָאלש קינ

 !הלבק ֹוצ

 /"נאנ ןרעננוה ןוא טכענ עצנאג ןייז ףיױא ןעמ ףראד ךשפנ-הממ

 :ןייז שטָאכ לָאז ,ןבָאה ןצונ א ןופדעד שטָאכ ןעמ זָאל -- ,געט עצ

 רעד ןופ ןרעיו עלא ןענעפע שטָאכ ךיז ןלָאז ,םיפונס טימ םיתנעת

 !םיכאלמ ןוא תוחור ,תודוס טימ טלעוו

 !טייצ א החלבק ןיוש ןענרעל ייז ןוא



 דניצ ןיא ןדעי ייב ,ןיילא ענייא ,שיט ןגנאל םייב ייז ןציז דניצ
 רעג ךָאד ןענייז ייז ,קיטשירפ דאפ ךָאנ זיא ייז ייב -- גָאטימ ךָאנ
 רעד :טדער ןוא ןגיוא יד טזיילנראפ הבישי-שאר רעד -- וצרעד טניוװ
 .טרעה ןוא ּפָאק ןטימ טנעה עדייב ףיוא ראּפשעגרעטנוא טציז דימ?ת

 -יחב ךס א -- הבישי-שאר רעד טגָאז --- ַאד ןענייז םעד ןיא -- =
 .ןונינ ןצנאג א רענייא ,ןבלאה א דענייא ,?קיטש א ןָאק רענייא ;תונ
 א טימ וליפא ,ןוגינ ןצנאג א טנַאקעג טָאה ,חכרבל ונורכז ,יבר רעד
 וצ היכז יד םיוק בָאה (קירעיודט ןבענעגוצ רע טָאה) ךיא -- :לוּפשוצ
 ...סיורג יוזא טָא ,עלעציּפ א

 ךעטייו טָאה ןוא רענניפ ןראד ןופ לציּפ א ןטסָאמענּפָא טָאה רע
 ;ןגיוצעג

 ןיא סָאד ;רעטרעװ ןבָאה זומ סָאװ ,ןוגינ א ןענאראפ זיא סע =
 -ינ ַא ;הניחב ערעכעה א ןענַארַאֿפ ןיא סע ..,הניחב עקירעדינ ַא רָאנ
 רעד רָאנ !ןוגינ רענייד א --- רעטדעוו ןָא רָאג ,ןיילא ךיז טגניז סָאװ ,ןוג
 טייג סָאד עכלעוו ךרוד ,ןפיל ןוא .,לֹוק א ןבָאה ךָאנ ףראד ןוגינ
 סָאד ןוא !תוימשנ ךָאד ןענייז -- וטסייטשראפ --- ןּפיל ןוא !סיורא
 !סע ןיא תוימשג ,תוימשנ רעלעדייא ןא ןיא סע ,וליפא לוק

 תוינחור ןשיוװצ ץענערג רעד ףיֹוא טייטש ?וק סָאד זא ,ןייז זָאְל
 | | / !תוימשנ ןוא

 גנעה סָאװ ,לוק יא טימ ךיז טרעה סָאװ ,ןוגינ רעד ייסדיווזייס רָאנ
 ךָאנ ...ןייר ןצנאנניא טשינ ךָאנ ,ןייר טשינ ךָאנ ןיא ,ןּפיל יד ןופ ּפֶא

 יי - ...!תוינחור רעתמא ןייק טשינ

 ךיז טגניז סע ..לוק א ןָא ראג ךיז טגניז רעבָא ןוגינ רע תמא רעד
 !םירעדעג יד ןיא ,ץדואה ןיא ,קינייוװעניא

 יתומצע ?כ , :רעטרעו סכלמה דוד ןופ דוס דעד ןיא סָאד טָא

 ןייז ףראד טרָאד ,ןענניז ףראד רענייב יד ןופ ךראמ םעניא ..,"הנרמאת

 טשינ ןיא סָאד !אוה ךורב טָאג ראפ חבש רעטסכעה רעה --- ןֹוגינ רעד
 סָאד !ןוגינ רעטכארטענסיוא ןייק ןזיא סָאד ,םדו-רשב א ןופ ןוגינ רעד

 ןופ ;ןפאשואב טלעוו יד טָאה טָאג ןכלעוו טימ ,ןוגינ ןופ קלח א ןיוש זיא

 | | ,.,ריא ןיא ןסָאנעגניירא טָאה רע סָאװ ,המשנ רעד

 ,"רךיי , רעד ןעגנוזעג טָאה יוזא !הלעמ לש אילמּפ יד טנניז יוזא ןוא

 | 7 !הכרבל ונורכז
 / א טימ גנוי רעטרעבױושעצ א טקאהעגרעביא טָאה דומיל םעד

 -תיב ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע .דענעדט א -- ןדנעל יד םודא קירטש

 שיט ןפיוא טיורב ?קיטש א טימ ץירנ ,לסיש ַא טקעטשעגרעדינַא ,שרדמה
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 םעד טקיש לוועט 'ר) :טגָאזעג לוק בָארג א טימ ןוא הבישי-שאד ןבענ

 קידנעייגסיורא --- ןֹוא ,טיירדעגרעביא ךיז טָאה יא "!ןסע הבישי-שאר

 "!לסיש רעד ךָאנ ןעמוק ךיא לעוװ רעטעטש , :ןבעגענוצ

 -ראה רעכעלטעג דעד ןופ ,לוק-רענערט ןבָארג םעד ךרוד ,סיורא

 -בָאנ ,ןיא ןוא ןביוהענפיוא רעווש הבישי-שאר רעד ךיז טָאה ,עינָאמ

 ,ןשאוו ךיז רויכ םוצ ןעגנאגעגוצ ,לויטש עסיורג יד קידנּפעלש

 ,תובהלתה רעקינייוו טימ רָאנ ,טדערהעג רעטייוו רע טָאה ,קידנעייג

 -ציּפשעגפיוא יד טימ טנַאועגכָאנ טרָא יו ןופ םיא טָאה דימלת רעד ןוא

 :ןגיוא עולה אס עקידנענערב ןוא ןרעיוא עמ

 -- עמיטש רעקירעיודט א טימ לקעי '- רעטייוו טנָאז --- רָאנ

 הניחב א ראפ סָאוװ ןיא ,ןייז וצ גישמ טשינ היכז יד וליפא בָאה ךיא

 טימ וצ ןיוש רע טיג --- סע !טמוק טָאד רעש ןכלעוו ןיא !זיא סָאד

 יד ,וצרעד ףראד ןעמ סָאװ ,םיפודצ יד טימ םיפוֹ ט יד --- ,לביימש א

 / !ןבענרעביא טנייה רשפא ךָאנ ריד יז לעוו 7 א ןוא ,ךיא סייוו

 ליומ סָאד ןפָא טלאה רע ;סיורא ןגיוא יד ריש ןכירק דימלת םעהד

 טשיוו ,ךיז טשאוו רע ,ּפָא טקאה יבר רעד רָאנ ;ט ראו סעדעי ןּפאכ וצ

 טימ ,טכאמ ןוא שיט םוצ קירוצ טייג "םכידי ואש , טגָאז ,טנעח יד ךיז

 .. איצומה , יד ןּפיל עקירעטיצ

 ראַּפ יד .לסיש יד רעטנוא רע טבייה טנעה עראד עקידעטיצ טימ

 ךָאנרעד ;םינּפ עקינייב סָאד טסנוד ןעמעראוו א םימ םיא טקעדראפ

 ראוו ןוא טנאה רעטכער רעד ןיא 9995 םעד טמענ ,קידוצ יז רע טלעטש

 טימ רע טשטעווקעצ ייברעד ,?סיש ןֹופ דנאר ןיא טנאח עקניל יד טמערד

 ,ץלאז טימ "איצומ , טשער יד סעלסנַאישזד עֶלַאנג יד ןָא גנוצ רעד

 ןיא קראטש רע טשסיינק ,טנעה יד טימ םינּפ סָאד טמעראוועגנָא

 ןָא טבייה ןוא ןפיל עראה עיולבהענַאלב יד ןעמאזוצ טיצ ,ןרעטש םעד

 !ןזָאלב

 טשינ גיוא ןייק דימלת רעד םױא ןופ טָאה טייצ רעצנאג רעד ייב

 ןפָאלעננגעקא ןוא ?יומ קידדעטיצ סניבר םשדח תעשב ןוא .טזָאלענּפָארא

 רע ;ןצראה םייב טּפאכעגנָא סעּפע םיא טָאה ,ץירג לפעל ןטשרע םעד

 -ניא ךיז טָאה ןוא טנעה עחייב טימ םינּפ סָאד טלעטשראפ ךיז טָאה

 .ןגיוצעגנייא ןצנאג

 א ךָאנ טימ גנוי א ךָאנ זעמוקעגניירא זיא םודא טונימ רָאּפ א ןיא

 ;טיורב טימ ץידנ לסיש

 ,'!ןסייבנָא דימלת םעד טקיש ףפוי בר,

 .םינּפ ןופ טנעה יד ןעמונענקעװַא טשינ טָאה דימלת רעד רָאנ

 שי



 -נאנעגוצ זיא ןוא לפעל םעד טגיילעגקעווא טָאה הבישי-שאר- רעד
 -עג םיא ףיוא !עביל רעצלָאטש טימ רע טָאה עלייוו א ,דומלת ,םוצ ןענ !
 -נָא ןוא עֶלָאּפ רעה ןיא טנאה יד טליהעגנייא רע טָאה ךָאנרעד ,טקוק
 | | ,לסקא םעד םיא טרירעג

 -דניירפ א טימ םיא רע טקעוװ -- ,ןסע טגנערבעג ריד טָאה עמ ---
 יד ןעמֹונעגקעװַא דימלת רעד טָאה םַאזגנַאל ןוא קירעיורט .לוק ךעל
 -נוא יד ןוא ,ןזעוועג רעסאלב ךָאנ זיא םינַּפ סָאד ןוא .םינּפ ןופ טנעה
 - .טנעהבעג רעדליוו ךָאנ ןבָאה ןניוא ענענָאלשענרעט

 טשינ לעוו ךיא רָאנ -- .רע טרעפטנע -- !ובר ,סייוװ ךיא ---
 | !טנייה ןסע

 -רַאֿפ טנערפעג הבישי-שאד רעד טָאה -- ?תינעת רעטרעפ רעד ---
 | | .טרעדנווו

 .עיזנעטערּפו ַא טימ וצ רע טיג -- ?רימ ןָא ןוא -- =
 סע --- ,רימלת רעד טרעפטנע --- תינעת רעדנא ןא זיא סע --

 | ,הבושת-תינעת  ַא ןיא

 | ?הבושתזתינעת א ןוא -- וד ?וטסדער סָאוו ---
 -נָא טָאה ריא ןעוו ,רעירפ עגר א ...הבושתחתינעת א !יבר ,ָאי ---

 אפ ףיוא ןייז ֹוצ רבוע ...רוחדה א טאהעג ךיא בָאה ,ןסע ןביוהעג
 | | !דומחת

 טקעוועג דימלת רעד טָאה ,טעּפש ץנאג .טכאנ רעבלעז רעד ןיא
 ןיא קנעב ףיוא ,רעביאננעק ךיז ,ןפָאלשעג עדייב ןענייז ייז ,ןיבר םעד
 .זיולק

 ,לוק ךאווש א טימ ןפורעג רע טָאה !יבר !יבר

 -רעד טּפאכענפיוא הבישי-שאר רעד ךיז טָאה -- ?זיא סָאװ --
 | | | - ,ןקָארש

 ...הנרחמ רעכיוה רעד ןיא ןעוועג דניצ ןיב ךיא ---
 .ןפָאלשרַאפ ?סיבַא ךָאנ הבישי-שאר רעד טגערפ ?ֹוזַא יו ---

  ןןעננוזעג רימ ןיא טָאה סע ---
 :טצעזענפיוא ךיז טָאה הבישי-שאר רעד
 | ?יוזַאיװ ,יוזאיוו ---
 א ךָאנ טימ דימלת רעד טָאה --- ,יבר ,טשינ ןיילא סייווװ ךיא --

 בָאה ,ןפָאלש טנָאקעג טשינ בָאה ךיא --  ,טרעפטנעעג לוק ןרעסאווש
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 ןענעק אקווח טלָאװעג בָאה ךיא ..,סעומש רעייא ןיא טפיטראפ ךימ  ךיא

 םעד טשינ ןעק ךיא סָאװװ ,רעצ סיורג ראפ בָאה ךיא ןוא ,..ןוגינ םעד

 םירבא עלא ;טנייוװעג ץלא דימ ןיא טָאה סע ...ןענייוו ןביוחעגנָא ןוגינ

 !םלוע לש ונובר ןראפ טנייוועג ןבָאה

 "רעביא רימ טָאה ריא סָאוװ ,םיפורצ יד טכאמע ךיא באה ייכרעדו

 -ױװעניא סעּפע רָאנ ,ליומ ןטימ טשינ :ךאז עכעלדעדנווו א  ...ןבענעג

 -ענ בָאה ךיא ...ןרָאוװעג קיטכיל דימ זיא םוטּפאר !ןיילא ךיז ןופ ...קיל

 ,קיטכיל רעייז ,קיטכיל ןעוועג רימ זיא סע ןוא ,ןגיוא יד וצ ןטלאה

 ...ןקיטביל קדאטש דעייז

 .הבישי-שאר רעד ֹוצ ךיז טנייג --- טָא ---

 ,.טבייל ױזַא ,טוג יוזא טכיל םעד ןופ ןרָאװעג דימ ןיא ךָאנרעד ---

 גָאװ יד טָאה ףוג ןיימ זַא ,טשינרָאג געוו ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע

 ..ןעילפ ןעק ךיא זא ,ןריולדאפ

 !טָא !טָא ---

 סָאד ...קידנבַאל ,קירעבעל ,קיטסול ןהָאװעג ךיא ןיב ךָאנרעד ---
 באה ךיא ןוא ,טשינ ךיוא ןּפיל יד ,טרירעג טשינ רימ ךיז טָאה םינּפ

 !טכאלעג קידתחנ יוזא ,קיצראה יוזא ,טונ יוזא ןוא ,..טכאלעג ךָאד

 !חחמש ךותמ -- !טָא !טָא !טָא ---

 א ןופ בייחנֶא ןא יוװ ,טמורבשג רימ ןיא סעפע טָאה ךָאנרעד ---

 .טסורבעג ןונינ

 . א ןוא קנאב ןייז ןופ ןעננורּפשענּפָאדא זיא תבישי-שאר רעד

 :דימלת םייב ןעוועג לָאמאטימ
 ,11 ,ֹונ --

 ןביֹוהעגנָא רימ ןיא טָאה סע יוװ ,טרעהעג ךיא בָאה ךָאנרעד ---|

 !ןענגיז

 !גָאװ ?סָאוװ ?סָאוװ ?טסיפעג וטסַאה סָאוװ ---

 ןוא טּפָאטשראפ רימ ןענייז םישוח עלא זא ,טליפעג בָאה ךיא

 -- ףראה עמ יו יוזא ןוא .,,טגנניז קינייװעגיא סעפע ןוא טכאמראפ

 ..וזא טא ,רעטרעוו ןָא דָאג

 !?ױזַאװ ?ױזַאיוװ ---

 ןיא ךָאנרעד .,,טסווועג ךיא בָאה רעידפ ...טשינ ןָאק ךיא ,ןיינ

 ,..ןרָאװעג ...ןרָאוװעג ןעגניז םענופ

 | ,.,?סָאוװ --- ןרָאוװעג זיא סָאוװ ---

 רימ ןיא קינייװעניא טלָאװ ךיא ,לידבהל ,ךיילג ...ןליּפש ןימ ַא ---

 ןליּפש ןוא ןציז רימ ןיא לָאז רעמזעלק חנוי ךיילנ רעדָא ,טאהעג ?דיפ א
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 .רעסעב ךָאנ טליּפשעג טָאה םע רָאנ !שיט וצ ןיבר םייב יווװ תורימז

 םוש א ןָא ?וק א ןָא ץלא ןֹוא !תוינחור רעמ ךָאנ טימ ,רעלעדייא ךָאנ

 | ...!תוינחור עמאס ----לוק

 !ריד זיא ליווװ !ריד זיא ליווו {ריד זיא ליווו ---

 סע --- .רימלת רעד קירעיורט טכאמ -- !קעווא ץלא זיא דניצ ---

 יוזא ,דימ יוזא ןיב ךיא ןוא ,םישוח יד טנפעעגנ קירוצ ריס ךיז ןבָאה

 | ...,ךוא זא .,,!דחימ יוזחא ,דימ

 קידנּפאכנָא ךיז ,ןָאטענ יירשענ וא םיטפאר רע טָאה -- !יבר ---

 --- ןרימ ךָאנ ןעמוקענ זיא עמ !יודיוו רימ טימ טנָאז !יבר --- ,ץרַאה םיוב

 טימ ךאלמ א !טלעפראפ לרעגניז א חלעמ לש אילמּפ ןיא טרָאד טָאה סע

 ...שי עעעמש .לאדשי עמש !יבד !יבר .,,!לנילפ עסייוו

 אזא ןשטנווועג ךיז טָאה ,שטנעמ ןייא יוװ ,לטעמש עצנאג סָאד

 ,קינייוװ ךָאנ זיא הבישי-שאר ןראפו רָאנ ,טיוט
 -ענ ןיוש רע טלָאװ ,רע טצכערהק -- םיתינעת רָאַּפ א ךָאנ --

 | | ."!הקישנב, ןברָאטש

 .י+ 4
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 ןוגניג א ןופ לוגלנ א

 ?ריא טפיוװ ןוגיג רענלאמ א --
 ילאט א ןֹופ ןונינ א ןעמענ --- טסקיניילק א גולפ ןיא ,ךיז טכאה

 סע יוװ ,יוזא טשײנ רעבָא יא סע !ןענטיזכָאנ ןוא תודועסחשולש רענ

 | / !ףיז טכאד
 םיא זומ הרבח ,םע בורב ןרעוו ןעגנוזעג זומ ןונינ רענקאט רעד

 !ןעגניז

 -וּפ ןופ ףליה רעד טיס !רעדידב ,ןייג ?ריא טליוו ןפ?עהרעטנוא

 !ןונינ רענלאט ןייק טשינ ךיז טנניז םידיסח עשיל

1 

 ,הניגנ ןיא חעידי ןייק ,חנשח ןייס רָאנ טָאה ריא

 טלּפסירג סע !םינזח ערעייא ,םירָאמזעלק עדעייא ךָאד רעה ךיא

 עטעליוקעג יוװ ךייא ריא טסייר ןענניז םייב ןוא ,טליּפש םע טשינ ,ךיז

 ..דליוו הנושמ סױרַא ךייא יימ ןעמוק םינונינינימ יד וליפַא !רענעה

 יא יוװ רעדליוו ךָאנ ןענייז ייז ?ךעלקאזאק ערעייא ,ןשראמ עדעייא ןוא

 ײיז ודנוא ייכ ..!תודיסח זיא סע ,טנָאז דיא !תויוועה ןוא תועונת ערע

 | | ...!םידיסח ערעדנא ןענ
 ןוא השוריב ןיוש סע טסוק רשפא ?הניננ ןבָאה רימ ןענאוונופו

 !טנגעג רעד ןיא םע טגיפ רשפא

 !עלעדיפ א ןָא תיב ףךיא זיא טגענעג רעוועיק רעזדנוא ןיא

 א :ןטנאק  ענעי ןיא טנָאז עס יוװ ,רעדָא ,דניק שיטאבעלאב א

 ...ןליּפש ןענעק זומ ,עלעדיפ א ןבָאה זומ ,דניק א סנטאט

 טקוק ,בוטש א וצ ןרעהעג סע טיילסנאמ לפיוו ,ןסיוװ טליוװ ריא

 !טיילסנאמ ליפיוזא ,ךעלעדיפ ןעגנעה סע ?פיוװ !טנעוו יד ףיוא

 סע ,רעטָאפ רעד טקיּפש סע ,עדייז רעד טליּפש סע ;ןליּפש עלא
 | ..ןֹוז רעד טקיּפש
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 טליּפש ,סנייז ךיז טליּפש רוד רעדעי סָאוו ,דָאש א רָאנ זיא סע
 | !רעדנוזאבו טליּפש ,שרעדנא

 !ןכַאז עשינזח ױזַא רעדָא ,םינוגינ-יניס טליּפש עדייז רעטלַא רעד
 ?סָאוװ הנאד א --- ?םידי רושק ידנ, א ,"בקעי תנשוש; ,"ורהנ לב, א
 -ייטש ןשידיי-טוג א ןיא ךיז טייֵנעצ ,שטנעמ רעשידיסח א ,רעטָאפ רעד
 דָאנ ןיוש טליּפש עמ !ןטָאנ ןופ ןיוש טליּפש --- רעטייוו ןוז רעד !רענ
 | יי : !רעטאעט ןופ

 !ןונינ דעד זיא יוזא ,רוד רעד יוװ יוזא

 2: 28 א

 ןעמ טדער ?ןפנַאה וב ?סיבא טלעפ סע זא ,םידיסח ןעוט םָאוװ ---

 ,םלוע ןופ ןערב א ןָא ,הרבח ןָא ,ןיילא רענייא ןעגניז ..,{ןפנָאדב/ ןופ
 / ...הניגנ ןופ ןדייר רימ ןלעוו ;טשינ ןעמ ןָאק

 -ענ ןיא ענ לט ץנאנ !ךאז עסיורג א זיא ,ןסיוװ ריא טזומ ,הניגנ
 רעד ןעוועג זוא הכלמ הוולמ דקיע רעד ןווא ,סהכלמ הוולמ ףיוא ןענאטש

 !ןונינ

 ...םגניז רע סָאװ ןוא טנניז סע רעװ ,רָאנ ךיז טדנעוו סע
 .רעטסיולק א ןוא לוש א ןלעטש ןעמ ןָאק לגיצ ענעגייא יד טימ

 !שדקה א רָאנ ןוא ,חסיפת א ןוא ץאלאּפ א ,?ידבהל
 ,פידבהל ,ןוא הרותהזתודוס ןעמ טכיירש תויתוא ענעגייא יד םימ

 ףיורַא ןעמ ןָאק תולוק ענענייא יד טימ ןוא !תוסרוקיּפַא עטסערג סָאד
 ןָאק עמ ןױא ,תוקיבד ןֹוא תובהלתה ןופ הנהדהמ רעטסכעה רעה וצ
 ןיא םערָאװװ א יווװ טדָאד ךיז ןרענלאוו ןוא היתחת-לואש ןזיב ּפָארא
 | - !עטָאלב

 / !םיא טנניו עמ יוװ --- ןוגינ א ;סע טנעייל עמ יוװ --- לווירב א
 -הרישחתבש רענלאט א ןייז סע ןָאק ;"סכעליידפ, א ,לשמל ,טמענ

 סע ןוא ;םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןֹופ החמש א --- ,חוכלמז תווקמ עקיד
 ,טלעוזרקפה א ןיא לגיופ םענעסאלעגסיוא ןא ןֹופ דיידפ יד ןייז ןָאק

 זיא טקייוװעגסיוא --- ?'הבחא ףוצור ֹוכֹו ת, עקאט ,טנערב ןונינ א
 ןענַארַאפ זיא סע :ךס ַא ןענַארַאפ ןענייז ןטּפַאשביל רָאנ ;טּפַאשביל טימ רע
 רענייא ..לארשי-לכ וצ טּפ ָאשביל א ,תוירבה תבהא ,םוקמה תבא
 !שיא-תשא ןא ,ןלצלדָאנמחר ,רָאג יצ ,ביל ןיילא ךיז רָאנ טָאה רעבָא

 ןפיוא טנייװ רענייא רָאנ ,טניוװ ןוגינ א ,ךיז טגָאלק ןוגינ א
 ,הניכשה תולנ ףיֹוא -- דעטייווצ יא ;ןדעדןג םענעריולדאפ ןפיוא ,שחנ
 .האר, ...!תולפש ןוא תולד רעזדנוא .ףיוא ,שרקמה-תיב ןכרוח ףיוא
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 זא ,טנייוו ןוגינ א ךַא ;1 ןוא ...ןֹונינ רעד ,ךיז רע טנָאלק .*,,,ןנתדימע

 !ןפָאלטנא חיפחפי ַא זיא ןצעמע

 טקנעב סָאוװ וצ רָאנ ;טפאשקנעב טימ לופ ןונינ א ןאדאפ זיא סע

 טקנעכ סע ןוא ,שרוש דיא וצ קידוצ חמשנ א טקנעב סע ?ןוגינ רעד ,רע

 !ערח-רצי ןגנוי ןטימ ןרָאי עננוי וצ ןייצ ןָא בלכ רעטלַא ןַא

 ;לדיל סָאד שטאב טמענ

 -- וָאקליסאוו ןיא טניווועג טָאה לדוד 'ר

 ,ווָאקליסאוו ןיוא

 ;עטלאט ןיא רע טניווו טנייה ןוא

 ,ווָאקליטאוו ןיא טניוװועג טָאה לדוד בר ,לדוד בר

 ...ןענלאט ןיא רע טניווו טנייה

 יד זא רָאנ !רעװַאקליסאוו סע ןעגניז סע ,רענלאט סע ןענניז סע

 טנערב ןוא סע טצירּפש ,"טכעליירפ, תמא ןַא םע ןיא ןעטניז רענלַאט

 "סיוא םע זיא ,דעװָאקליסאוו רעבָא סע ןענניז ;נונעת טימ ,החמש טימ

 ןָא סע ךיז טדנעוו ןדנעוו ןוא !הרוחשחחרפ ןוא רעצ טימ טקייוועג

 | ...ןוגינ ןיא ןירא טינ עמ סָאוװ .המשנ רעד

 יו ,רעדָא ,תולוק ןופ לכחזךס א זיא ,ןסיוװ ריא טזומ ןוגינ רעה
 + וי 45 , טי "1 רעקעופ -- ,ןגָאז ענעי

 דיק זיא ייז ;עבט דעד ןופ ןעמ טמענ ,רענעט יד דעדָא ,תולוק יד

 טָאה ץלא ,תולוק ןייק םשינ טלעפ עבט רעד ןיא ןֹוא ,שדחמ טשינ רענ

 !ןוגינ ןצנאג א רָאנ טשינ ביוא ,גנאלק םענעגייא ןייז ,לוק

 -- סטכאנ ןֹוא נָאט ;ןענניז ,ןקהאמיק א רימ ןבָאה ,,םילנפג יד

 "ניז לגייפ ןוא ןשטנעמ ..,רמז רעווז ןבָאה ." ,,,חלולקה .הלול .,םויפ םוי , }

 -עמ ,טּפאלק ןייטש א ןָא ןייטש א ,.,חריש ןנָאז תומחבו תויח ,ןעג |

 א טנײה ןטשינ םע טנייווש ,טפיופ סע זא  ,רעסאוו ,,,טננילק לאט |

 ,ןתמא ןא ,"ךאלַאװ, א ךָאד רע םגניז לטניוװ ןטסנעלק םייב !דלאוו/

 יד טימ ,הער היח יד -- ,?לשמק ,ןאב יד ןוא !ךאסָאוװ ןסיז ,ןליטש

 -עג ריא טימ טשינ יז טביומאב ,טפיול יז זא ,ןגיוא עקידנעמאלפזטיור

 (ביג ,ןעזעג רפס טלַא ןַא ןיא ךיא בָאה ,שיפ עמוטש יד וליפַא ?גנַאז

 ,רפס ןיא טייטש ,שיפ לייט ,חניננזלוק א ךיז ןופ םיודא לָאמא ךיוא
 ,דמאז ןיא ןקע יד טימ ןּפאלק ,געדב םוצ וצ טויצ וצ טייצ ןופ ןעמיווש

 ?היחמ טימרעד ו ךיז ןענייז ןוא ןייטש א ףיוא

 תולוק יד לָאז סע ,רעיוא ןא ןבָאה רָאנ ףראד עמ ?תולוק קינייוװ

 !םָאווש א יוז ןפאזנייא ,ץענ א יוװ ןּפאכפיוא
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 !טשינ ןוגינ ןייק ךָאנ זיא ןיילא רענעט ןופ רָאנג

 !זיוה ןייק טשינ ךָאנ זיא ?ניצ ןפיוה א

 !המשנ א ךָאנ ףראד רע ;ןוגינ ןֹופ ףֹוג רעד טשרע זיא סָאד
 ןייז :שטנעמ א ןופ ליפעגנ א ןיוש זיא ןוגינ א ןופ המשנ יד ןוא

 ,רעצ ,חטרח ,שינעקנעבצהראה ,המקנ ,טייקילעזטייל ,ןרָאצ ןייז ,טפאשביל
 / ןוגינ א ןיא ןבענניירא רע ןָאק ,טפיפ שטנעמ א סָאוװ ,ץלא  ,ץלא ---
 ,טבעל --- ןוגינ רעד ןוא

 זומ ,היחמ זיא ךימ סָאװ ,סָאד זא ,ביילנ ,םיתוברי ,ךיא םורָאוו
 | !ןיילא טבעל ,תויח א ןֿבָאה ןיילא

 -נ א ןופ םוקאב ךיא זא ,חיחמ ךימ זיא ןוגינ א זא ,טנייה ןוא

  ..טבעל ןוגינ א זא ,ךיא גָאז ,המשנ עיינ א ,תויח תמא ןא ןֹוג
 -אק םיא טגניז ,םיא טדיינשעצ ןוא ןוגינ א טמענ :היאד אהו ןוא

 ןטימ הלחתח יד טגניז ךָאנרעד ןוא טימ יד סיורא רעירפ טּפאכ ,ריױּפ

 טלעפ סע ,תולוק עלא ריא טָאה ?כה-ךסב ?ןוגינ א ריא טָאה ,ונ ,ףוס

 -על יא טָאה ריא !סיורא זיא המשנ יד רָאנ ,ןָאט רעקיצנייא ןַײק ךייא

 יד סיורא זױא רעסעמ ןרטענוא ןוא ,טעליוקעג ביוש עסייוו עקידעב

 | | !המשנ
 !ןונינ א ןופ ןנימחרב א ,תמ א ןרָאוװענ זיא סע

 !טבעל ןוגינ א זא ,שמשס רורב זיא ענלאט ןיא

 ַא טסענרַאפ עמ ןוא :טברַאטש ןונינ א ןוא ,טבעל ןוגינ ַא ןוא

 !רפע ןכוש ַא טסענרַאפ עמ יו ,ןוגיִנ

 . ןבעל שירפ טימ ןןוגינ רעד ,ןעוועג לָאמא רע זיא שירפ ןוא גנוי

 רע ,ןרָאװעג טכאווששענּפָא רע זיא טייצ רעד טימ .,,טצירּפשעג רע טָאה

 ...ןעננאגעגסיוא םיא ןענייז תוחוכ יד ןוא ,טייצ ןייז טבעלענּפָא טָאה

 ןיירא ךיוה רעטצעל ןייז זיא ךָאנרעד.. ןרָאוװע) רע זיא לוטבו רבוע

 ..ןונניאו -- ןרָאװעג טקיטשראפ ץענרע ןוא טפול רעד ןיא

 ...םיתמה תיחת ןייטשפיוא ןָאק ןוגינ א רָאנ
 םיצולּפ טמיווש רע ,ןונינ ןטלא ןא ךיז ןעמ טנַאמרעד םיצולּפ

 ןיא ןעמ טייל קידנליוו טשינ ..,ּפָארא ליומ ןופ ךיז טסייר ןוא סיורא

 ...טבעל ןוגינ רעיינ א טעמכ ןוא ,המשנ עיינ ַא ,?יפענ יינ א ןיירא םיא

 | ...ןונינ א ןופ ?ונלנ א ןיוש זיא סָאד

 !טכיל ןגעוו ן נילב א טימ טדער .,.קינייוו ךימ טייטשראפ דיא
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 -רעד ךייא ךיא ?עוװ ,ביל ךָאד ריא טָאה תושעמ ?סָאוו ריא טסייוו

 !טדעה ...ןוגנ א ןופ לונלג א ןגעוו השעמ א ןלייצ

 -ַארַאפ זיא ,דלַאװ ןכָאנ דלַאב ,וועשטידרעב רעטנוא ליימ/ ריפזיידד
 א ןעװעג זיא עקוואנכאמפ םעד ןיא ןוא ;עקוואנכאמ לטעטש א ןענ

 בר ,רערעייז ןושאדושאר רעד .רעמזעלק עלעּפאק עקידהשקשינ

 -- ,טנאקיוומ א ןופ הידב א ןעוועג זיא רעד ,ןסייהעג רע טָאה ל?מייח

 ןעועג טשינ ןיא ?מיײח בר רעד .דימלת א םסרעוועשטידדעב דוצדּפ

 -טָאק ןייק ןעוועג טשינ ןיא רע ;טסייה סָאד ,םינונינ ןופ שדחמ ןייק

 -ץירא שממ ,ןשטייטראפ ,ןייז םיעממ ,ךאז א ןדיפסיוא רָאנ ;רָאטיזָאּפ

 ןייז ןיוש טָאה םעד ןיא ;טנַאקעג רע טָאה סָאד -- ץדאה ןיא ןגיל

 : | !טקעטשענ הרובג

 -נִא רעבָא רע טאה .רענעקורט א ,רעדאה א ןעוועג רע זיא דיי א
 יד ;:שטנעמ רעדנא ןא רָאנ ןרָאװעג םיצולּפ רע ןיא ,ןליּפש ןביוהעג

 ןוא ,ןביוהענפיוא םאזננאל ךיז ןבָאה ןעמערב עטזָאלענּפָארא קיבייא

 תוינחור ןופ ןייש עתמא ןא ןלאפעג זיא ןניוא עפיט ,עליטש יד ןופ

 ןייק טשינ רע זיא דניצ זא ,שוחכ ןעזעג טָאה עמ ,םינּפ ןסאלב ןרעביא

 ץענרע טילפ המשנ יד ןוא ,ךיז ןופ ,ןיילא ליפ טנעה ענייז ,רעגיה

 "ראפ ךיו רע טנעלפ לָאמלייט ..הרמזה םלוע ןיא ךיוח ,ךיוה ,םורא

 -ראלק א -- טאהעג רע טָאה לוק א ןוא ,ךיוא ןעגניז ןבייהנָא ןוא ןסעג

 ...ןייר יוזא ןוא רָאלק יוזא ,טענ

 טעמכ ,ריי רעטושּפ ,רעמורפ ןייק ןעווענ טשינ למייח רעד טלָאוו

 -כאמ ןיא ךעלרעדניק טכא טימ טלעוװקענ טשינ ךיז רע טלָאוװ ,םת א

 ,רעמאעט א ןיא ןעננוזעג רעדָא טליּפשעג ץעגרע ןיוש טלָאװ רע .עקווָאנ

 טייל עניױזַא רָאנ.. שזידַאּפ יצ ןילרעב ַא ןיא ןרָאװעג ןזח-רָאק רשפא .א

 רעד ןיא ךיז טציז םת למייח .וועשטידרעב ךיז ןֹופ סיורא ןיוׁש םיג

 ןובשהח לע ךעלבלעוועג"זייּפש עלא ןיא גנאל-םישדח טנרָאב ןוא םייח

 !ןייז לָאמא ךָאה זומ סָאוװ ,הנותח רעשיטאבעלאב א ןופ

 ןוא !הנותח עשיריבנ א טכאמעג טקנּפ ךיז טָאה טלמעד ןוא

 .חנמלא סרענצאק לרעב ייב ,עקוואנכאמ ןופ רעּפ םייב

 ןג

 ן
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 -עג ןיא -- ןעמוק ךימ רע לאו רעוװ --- ןיילא רענצאק לרעב

 פיומ ןיא .רעהעסערג א ךָאנ -- ןצמק א ,קינרעכָאוװ רעסיורג א ןעוו

 ןביילק ןוא ןיינמורא טנעלפ רע ...ןענונראפ טשינ ךיז רע טָאה ןיירא
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 -עג רע טָאה ץראה ןרעזייא ןא ..,ןסע סרעדניק יד  ךָאנ ךעקעקשירק

 | יב | !שטנעמ רעד ,טאה
 ןטסטלע םעד וצ רע טפור ,הסיסג רעד ןטימניא טעמכ ,טיוט ןדאפ

 ןעיולב-ןיורב א א טימ ןָא טזייוו ןוא רעכיב יד ןעגנאלדעד ךיז טסייה ,ןוז ||

 טנַאז ,ןריגנָאלָארּפ, ןוא !עטַאר ןייק טלָאצַאב טשינ זיא סע ווװ ,רענניפ -

 | ."בא-דוביכ תריזנב !טסרעה !םולשו-סח ,רע

 סָאד ןטלאהאב ןסייחעג ןוא בייוװ סָאד ןפורעגוצ רע טָאה ךָאנרעד
 ;גיוא ןא וצ ךיא ךאמ, :טנאוו רעה ףיוא ןעגנַאהעג טָאה סָאװװ ,רעּפוק

 המשנ יד םיא יא םעד טימ ןוא "!רקפה ץלא זיא -- רע טגָאז --

 | !טיורא

 !ןָאלימ ןבלאה א עקאט רע טָאה טזָאלעגרעביא

 טלייא יז ןוא ,הנמלא יד טכאמ דעטכָאט יד הניתח ,טנַאזעג יוװ

 ןיא ןייטש א ;ךודיש א ןדייר ןזָאל ךיוא ןיילא ךיז ליוצ יז לייוו ,ו

 ...!ןרָאװעג יז זיא טכידעגפיוא !ץראה ןופ ּפָאדַא דיא

 ,רעטכָאט א ןכאמ הנותח ךיֹוא ףראה רעמזעלק למייח ןא ןוא

 | | ...|חישזמ ףיוא יוװ הנותח רעד ףיוא םתסהיומ רע טראוו

 ןרוצדּפ ןעגנעדנּפָארא ליוװ יז זא ,הנמלא רעד ןייא רעבָא טלאפ = |
 | י .וועשטידדעב ןופ

 ליוו ,םיניבמ רעוועיק ,םינתוחמ רעוועיק ק ןייז ןלעוו סע ?ןכב דשאב

 לא ןייק ,יז טנָאז ,טשינ ;"םימחר אלמ לא, םעיינ ַא סנקעדאב םוצ יז

 ןוא ןטסָאק ךָאנ לָאז ,ליפיוזַא טסָאק סע !אנעשוה .ענעגָאלשענּפָא עט

 | | !ןעז רעוועיק יד ןְלאז

 .ןעננאנעגסיוא ריש זיא למייח

 ביל רעייז םיא טָאה עמ ;רעדודעג א ןרָאוװעג ךיוא זיא טָאטש ןיא

 ..!ןויבא ןא דיי א ףיוא תונמחר א טאלג ןיא סע ןוא ;ןעלמייח ,טאהעג

 ןא ,ןבילבעג זיא ףוס ?כ2 ףֹױס ןוא ;דשּפ א ףיוא ןיידא ךיז טנייל עמ

 9 נותח רעד ראפ רָאנ ,עילעּפאק רעד טימ למייח עקאט לָאז ןליּפש
 ןו העשטידרעב ןייק ,תואצוה סהריבג רעד ףיוא ,ןפַאכּפָארַא ךיז רע

 | ."םימחה אלמ לא, ךעוג ַא ןרוצדּפ ןופ ןעננערב

 -ערע א רעביא רע טזָאֿל ןופדעד --- לבו ר עכעלטע טּפאכ ?מייח

 - ךיז טזָאל ןוא דופ א טנניד --- רעדניק יד טימ בייוו דעד טטלעה :ערעס

 | ,ווששטידרעב ןייק

 .לונלנ ןטימ השעמ יד ןֵא ךיז טבייה יָאד ןוא

 ןייא ןופ למייח טרָאפ !לזמ טָאה ןאמערא ןא ,סעפע .ןעמ טסאז .יוו



ּ 

 טייז רעדעדנא רעד ןופ טראפ רדוצדּפ ןוא ,וועשטידרעב ןייק ןיירא טייז

 עמלאמ ןייק "עבראפ םיא ןעמ טָאה טקנוּפ !וועשטידדעב ןֹופ סיורא

 -עג קראטש טָאה ןסיוו ריא טזומ ,רענלאט רעד !הכלמ-הוולמ א ףיֹוא

 ןיא ןקעטש, ,ןנָאז רע טנעלפ ,"הרותח תודוסמ .ןרוצדּפ ןופ ןטלאה

 .!טשינ ייז טסייו ןיילא דע סָאוװ ,דָאש א רָאנ ןיא סע !םינונינ ענייז

 .ןשאג יד ןיא רעטמסענּפָא ןא יו םורא ךיז טיירה ל?מייח ,אלימ = -
 רע רָאט "םימחר אקס לא, ןוא ןֶאו א ָאפ םייחא ?ןָאט דוע לָאז סָאוװ

 לאו רעדָא ענלאמ ןייק ןרָאפכָאנ !ןרעק ךיז טעוו טלעוו יד -- טשינ

 -ענסיוא טָאה רע -- טשינ רע ןאק ,ןעמוקקירוצ טעוו רוצדּפ זיב
 טזאלעגה ועביא ןֹוא ,ןבענעג סָאוװקיניײװ םיא טָאה הדיבנ יד !תואצוה טנכער

 !רעצ דליוװ עקאט רע טָאה !ךס א רע טָאה בייוו םעד

 :ענעצס ןימ אזא סאג ןיוא רע טעזדעד םיצולּפ

 --א ךיז טייג גָאטנכָאװ ןלעה ,םענייש א ןיא ,דָאֿפ ךייא טלעטש

 עמ וו ,דעדָא ,בוש םויו תבש 'ידנב ןָאטעגנָא ,לבייוו .א סאנ דעה רעב

 ןפיוא ..קיסע ןיא ןוא קינָאה ןיא טצוּפענסיוא ,ןטנאק ענעי ןיא טנָאז

 -נעטס  ,רעדנעב עגנאל ,עגנאפ טימ ,קיּפיצ םענדָאמ א יז טנָארט ּפָאק
 | !ןרילָאק עקידנעיירשזקידעבעל ענעדישדאפ ןֹופ םעג

 .ץאט ענרעבליז עסייוו עסיורג א יז טלאה טנאה רעד ןיא

 טייג לבייוו סָאד ןוא ,ןליּפש ןוא רעמזעלק ךֶאֹנ ןעייג ?בייוו םעד

 בוטש א דאפ רעמזעלק יד טימ ּפֶא ךיז יז טקעטש לָאמלײט .קידנצנאט
 טפור קיזומ יד .,.טדֶא ןפיווא לצנעט יא טכאס ןוא טיילק וא דואפו עא

 . טּפָארּפעגנָא ןענייז רעטצנעפ ןווא ןריט ,ןטייז שלא ןיפ ןשטנעמ סיוהמ

 | ...ּפָאק ףיוא ּפָאק

 -עצ רעדנעב עטרילַאק יד ,טצנאט ל?כבייוו סָאד ,טליּפש קיזומ יד

 :טיירש םלוע רעד ..,טצילב ןוא טקנאלכ ץאט יד ,ןטפולדדעניא ךיז ןעילפ

 טּפאכ ןוא רעטנוא טצנאט ?כייוו סָאד ;תועבטס טפדאוו ןוא ?בוט לזמ,

 ..טקאט םוצ וצ ןעגנילק ןֹוא ןצילב תועבטמ יד --- ,ץאט ןיא ןיידא ייז

 טָאטש עשידיי א זיא וועשטידרעב :טייקינילק א ?סע זיא סָא ןא

 ןעמענוצנעמאזוצ נהונ ךיז ןעמ ןיא יוזא ;םינהנמ עשידיי טָאה ןוא

 | !הלכ תסנכח ףיוא

 רעבייוו יד זא ,טסווועג טָאה רע .גהנמ ןופ טסווועג טָאה למייח = |

 ַא לָאמ סעדעי ראפ טכַאס ןיילא דוצדפ ןוא ץנעט סיוא ךיז ןרעלק

 עמ ,םיא וצ טמסוק עמ !ןעוועג הווצפ ןייז ןיוש זיא סָאד ;ןונינ םעיינ

 ...תולדו ןֹופ ,ךודיש ןופ ,החּפשמ ריא ןופ ,חלכ דעד ןופ םיא טלייצרעד

 רע טלעטשראפ לָאמליײיט ,ןניוא עטכאמראפ טימ ,קידננייווש ,טרעה רע
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 ,ליטש טהעוו סע ,טקידנע עמ זא ןוא ,טנעה יד טימ םינּפ סָאד ךיז
 יי יה ...ןונינ 'א ןעמורכ וצ רוצדּפ ןָא טבייה

 ענעפָא טימ רע טייטש ןעד סָאװ ,טסווועג למייח טָאה ץלא סָאד

 | | | ?ןרעיוא ןוא ליומ
 טנייוװ ןוא טכאל סע ,טרעהענ טשינ "סכעליירפ, אזא ךָאנ טָאה רע

 ץלא ;קילג ןוא ייווצראה ,גונעת יא ,רעצ יא ךיז טליפ סע ;ןעמאזֹוצ
 !הנותח ַא סהמותי רעתמא ןַא .. ןלאמשעגנעמאזוצ ,טשימענסיוא

 !ףראד רע סָאוװ ,טָאה רע :ןעננורּפשענרעטנוא רע זיא גנ נילצולּפ

 -ונעגפיוא עלָאנעלאב רעד טָאה ,וועשטידרעב ןופ קידנרָאפקירוצ

 ,ןעניושראּפ יד ןוא .טדעוועג טשינ םיא טָאה למייח ..ןעניושחאּפ ןעמ
 ןרָאפעגניידא ןענייז ייז וו יוזא זא ,ט?ייצרעד ןבָאה ,םִיניבמ ךָארג ןוא

 .ןעגניז וצ ןביוהעגנָא למייח ! .טָאה ,דלאוו ןיא

 -ענ ןיוש ןיא ןופרעד רָאנ ;"םכעליירפ} רוצדּפ רע טָאה }

 / פונלנמ ןיא הלב תסנכה ןופ ביט לומ רעד ,ךַאז דעדנַא ן :

 ! ,"םימחה !אלמ לא, ןתמא ןא ןיא ןראװעג

 א ןעמווושענסיורא ןיא רעמייב ןופ שיורעג ןליטש ןטימניא ןוא
 | . | | ,..ןוגי רעליטש רעסיז  ,רעליטש

 רָאנ ,עסיורג א רעטנוא- טלאה ,טכאדעג) ךיז טָאה ,ןונינ םעד ןוא

 ןיא רעמייב יד טשיודעג ןבָאה סָאד ,םירדושמ  עילעּפאק עליטש א

 י ' : 2 ר ...דלאוו

 ךיז ןטעבעג ;טגָאלקעג ןוגינ רעד ךיז טָאה קיצראה ןוא ליטשי ==

 ...ןבועק ןייז ףיוא טעב דעקנארק יא ,יוװ- ,םימחר
 /עצרוק טימ ךיז ןטעב וצ ,ןצפיז ֹוצ ןָא ןונינ רעה טכייח ךָאנרעד

 לע, ןיירא ץראה ןיא ךיז טּפאלק ץעמע זא ,טליפ עמ ;ןעיידשעגסיוא
 ?יודיװ ץעמע טנָאז יצ ,דוּפיכ םוי סע זיא יצ --- "אטח

 ןלוק רעד טרעוו ,דענעכָאדבעצ געוו ןייא ןױא ןוא ,דעכעה רָאנ

 םירוסי ןופ יוװ ,טקיטשרעה רעדט ןופ יווװ ,רענעסירענּפָא לָאמא סָאװ

 "סיוא רעפדראש א ,ןצפיז ערעפיט עכעלטע ךָאנרעד --- ,טקאהענרעביא

 ןצנאגמיא סע ךיז טסייד גנילצולּפ ןוא ,רעטייווצ א ...רענייא  !יירשעג

 ' | .ןברָאטשענ זיא :ץעמע ---- ,ליטש ,ּפָא

 ןיא ןיידא ןיוש .טלאפ רע ןוא ,ףיוא רעטייוז ךיז טקעוו ןוגיג דעד
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 -ןָאלּפ ןוא ןנָאי ,ןעילפ ןעיירשעג יד ןוא .,ןעיירשעג עקידנענערב ,עסייה

 !היוופ א ייב יוװ --- רעמָאי וא ,יירשענ-למיה א טדעוװ סע ו ןךיז ןרעט

 ;לוק שידניק ןייר ,ןיד .א סיורא טמיווש חיוול רעד ןטימניא ןוא

 -- .ןקָארשרעהו ןוא קירעטיצ ,סאנ סע זיא

 !דניק א טנָאז שידק

 רעטנויוט ,תונוימח ,תוידוה ;רענייטש א ןיא רעביא טייג סע ןוא

 עםסיזקיצראחמדאב ,עסיז ןיא  רעביא םאטנאל א סָאוװ ,ןעקנאדעג

 טימ ,טייקסטונ .אזא טימ ןוא .,.ןיױא טדער סע ,טסיידט סע ...ןעידָאלעמ

 -יוװ ,טונ דעטייוו טרעו סע זא ,ןביולג ןטסעפ אזא טימ ,שפנ-תריסמ אזא

 טליוװ סע ,ןבעל ךיז טליוו םע ,ןבעל וצ דעטייוו ךיז םסולג סע ;סיז רעט

 !ןפָאה ךיז

 ,ןשטנעמ יד ריש .ןענייז ןעננאגעגסיוא

 יז ןגערפ -- ?סע ןיא טָאוװ ---

 6 -- ,,םימחה יאלמ לא, ןא

 !"םימחרה אלמ לא, ןא חמותי סרעמ

 ,ןוגיג רעד הדיבע ןא --- ,ייז ןרעפטנע --- ,ולופא יאדכ טשינ ---

 ןלעוו טייל רעוועיק יד ,?מייח 'ר ,ןעטענּפָא ריא טעוו טלעוו יד

 ...ןייגסיוא

 יו

 יצאק ראפ -- ,םייח בר ס =+ +  2 צ שש

 | !ןעגנאגעגסיוא טשינ ןענייז טייפ רעוועיק יד

 טשינ הנותחה עשיטאבעלאב שידיי ןייק ןיֹוׁש זיא סרענצאק יד ייב

 .טסאּפעג טשינ םלוע ןראפ טָאה "םימחד אלמ לא, רעד ןוא ...ןעוועג

 סאו ףָאֹנ ןעפאד טיימס ןצנאט רעסעב ןליו טייל רעוועיק יד

 ?ןכאז ?עשילאדאמ , סאוו ךאנ ?"רעגייטש,

 וי א ןכָאנ ?"םימחר אלמ לא ) ןא ןעמעוו ךָאנ טאלג ןוא

 טשינ ןדנ טפלעה ןייק הֿפכ יר טלָאװ ,ןבעֿפ לָאז ןצמק רעטלא רעד
 דנא א / חנותח יד טלָאװװ סע ,טשינ יאדווא רעייטשסיוא ןייק ,טאהעג

 ענעסאלטא סייוו טָאד ןעז ןוא ןיימשפיוא טנייה רע לָאז !טאקעג םינּפ רעד

 ןשיפ יד ,ןטדאט יד ,ןענייוז יד ןעז רע לי ;רעיילש םעד טיפש טי דיילק

 ךָאד רע טלָאװ --- ,ןשיט יד ךיז ןכעדב סע עכלעוו רעטנוא |

 !רעורפ יו טכייל יוזא טשינ ןייוש --- ןיא ןבדאמשעג לאפאכַאנ

 ,..םנקעדאב עצנאג יד ,עינַאמערעצ עצנאנ יד ןעמ ףראד סאו ןוא

 !םינחנמפ עשוראנ עטלא

 ,םלוע רעוועיק רעד טיירש --- !רעהניוושעע ---
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 טימ ,עילעּפאק יד טלעטשענּפָא טָאה רע !למייח רעמירַא רעד

 -סָארּפ רעד ...סענודטס יד רעביא קישטימס םעװ ןגיוצעג ןּפאלקצראה

 -ור לייט ייב ,ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה םלוע רעט

 | :וירשעג א ,רעוועיק א ,רענייא טיג ָאד ןוא --- ,ןרערט ןיוש ןענ

 | ?היווה א יצ הנותח א ?ָאד זיא סָאוװ ---

 טבייה ,רעטייוו טליּפש ןוא קידנרעה טשינ ךיז טכאמ ?מייח זא ןוא
 -  ...ןפויפ וצ ,רעוועיק רעד ,ןָא רֹע

 -עג ןיוש טָאה רע ..,ליווװ ןעמונעגסיוא דָארג רע טפשיפ ןפייפ ןוא
 .-עג לָאמא סאו טפייפ ןוא !היווחכ םיא טעיפ ןוא ןונינ םעד טּפאכ

 / ..!ןוגינ םענעטייא םעד ץלא ןוא ,רעדליוו ,רענעסאלעגסיוא ,רעדניווש

 .ןשיווצ המחלמ .א רָאנ ךיז טרעה סע ןוא .ליטש טביילב עילעּפאק יד

 ...ןפייפ ןפצוחמ-תוזע ןטימ לדיפ רעשילארָאמ רעד

 יד !קישטימס םעד רעטנוא טגָאי סע !רבוג זיא ןפייפ סָאד ןוא

 וצ ןָא יז טבייה ךָאנרעד ,יז טצכערק רעירפ ,טשינ ןיוש טנייוז ?דיפ

 | | - | !ןכאל

 א ןפיל ענ :עסיבראפ טימ .טקאהעגרעבי א םייח טָאה םיצולּפ ןוא
 - רטס עהעדנא ןא ףיוא רעביא רע טננירּפש ןניוא עקידנענערב דליוו

 סָאד רע ליוו ןגָאירעביא ,ןליּפש וצ רעדניוװשעג ךָאנ ןֶא טכייה  ןוא
 : !ןםיימ

 טפדראוו ?דיפ יד !ןעוװעג טשינ ןליּפש ןייק ןיֹוש זיא סע ,ןיינ

 יז ןוא ...תולוק עקידלאוועג ,ןעיירשעג ענעסירעגּפָא ךיז ןופ סיורא

 ,םורא ץלא ,טניוװחלבריוו א ןיא יוװ םודא ךיז ןעיירד ןוא ךיז ןפדאוו

 ןפיוא חלכ יד ,טסעג יד ,עילעּפאק יד ,בוטש יד :טצנאט ,ךיז טכאד
 | ...פדיפ רעד טימו ןיילא ?מייח ,לוטש

 !ןליּפש ןייק זיױא סע ,?טםימחר ואלמ ליא , ןיייק ,סכעליידפ ןייק זױא סע

 .ָא:מחר ,לפונ -הלוח רעקידחנושמזדפיוו א ,סע זיא תעגושמ קידנצנאט א

 - ...ןלצל

 .טצאלּפעג טָאה ענורטס יד זיב ,טרעיודעג גנאק יוזא טָאה סע ןֹוא

 ...ןגירשעט טייל רעוועיק יד ןבָאה --- !ָאװוארב ,?מייח ,ָאוואדכ ---

 !רוסָא זא ?ןָאטעג חבוט א ןצמק ןטלא םעד טימרעד ייװ ןבָאה יצ

 יד ןופ םענייא ךרוד םתסמ ,ןוגיג .רעה ןיא םורא רָאי עכעלטע ןיא }
 | !רעטאעט ןיא ןיידא טייל רעוועיק

 -עט זא ,ןביילג ןגעלפ םיליכשמ עטלא ?רעטאעט סניוזא זיא סָאוװ
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 ,"המכח תישארפ ןראפ רעקראטש ,דפס-רסומ א ראפ רעסעב זיא רעטא

 ..וזח יוװ ףירט ןיא רעטאעט זא ,יאדווא טנָאז דיא .!לידבהכ

 טליּפש עמ סָאװ ,םעד ןיא ךיז טדנעוװ סע זא ,ןעמ טגָאז ןדנוא ייב

 | !רעטאעט ןוא

 ..עשראוו ןיא ןיוש סע זיא ןזעוועג

 .ןליּפש ןָא טבייה קיזומ יד ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ,לופ ןיא רעטאעט סָאד

 ?קיוומ יד טליּפש טָאוװ

 סקמייח !חנלפח-רוד א --- ,יז טליּפש המוהמ א ,שיורעג א

 םילכ יד :המוחמ א -- ךאֿפָאוװ ןופ טרא ןפיוא רָאנ ,"םימחר אלמ

 !ןקאנק ןוא ךיז ןביידט ,ךיז ןגָאי

 טשינ ,טרענוד סע טשינ ...טפייפ סע ןוא טּפאפק סע ,טרעדור סע

 ,חרקה םי ןפיוא םידש ךיז ןעשטילג יצ !דעהֿכיּפעג א טאפנ ,ןלאפ רעזייה

 שינרעטיצ א ?סיורא םונהיג ןופ תועד-תויח רעטנזיוט ךיז ןסייר יצ

 !רעטאעמ סָאד ךרוד טמענ

 !רע זיא סעכ ןיא טשדמולכמ !סאב רעד ןיירא ךיז טסייר םיצולּפ

 סימ רע ןא ,םלופ ע עמ !שלאפ --- רָאנ ?סָאד זיא סָאװ .ךיז טרעזייב רע

 סע ,רעטנוא טננירּפש לדעפייפ ענדָאמ א ןוא ,טסנרע טשינ ךיז טרעז

 -םעלעג א טימ ןוא . פב א ןופ ןגאזניז טיס עילעּפאק יד ךדוד טילפ

 טלייא ענראלק רעד כיכר וכ ןוא !אכדאכדאכ :ץל ןתמא ןא ןופ רעט

 עמ ,רע טוט סםיעבחס !טעטראפק רעד ,רע טוט םישעמ ןוא !ךָאנ ךיז

 | !םיענחל םעד שוחב טליפ

 סיז-הנושמ ןוא ...ןעלדיפ ריפזיירד סיורא ןעמיווש טשהע דניצא ןוא

 -רצי רעה יוװ ,ןיילא הוואת יד יוװ ,סיזזחנושמ ,ןעלריפ יד ,ייז ןליּפש

 סָאד ,ןיירא ךיז טדאנ סע ןוא !?יומ ןופ קינָאה םיא טניד סע ץעוו ,ערה

 טרוכישראפ ןֹוא למיוב א יוז ןיידא טסילפ סע :;רעצרעה יד ןיא ,ןליּפש

 !ןייוו רעטלא יוד

 יױא יד ןוא ,ןפָא רעליימ יד :רעטאעט סָאד טרע וװ טמאלפענפיוא

 ךיז ןזייוואב סע ןוא ,גנאהרָאפ רעד ףיוא טשדע ךיז טבייה ָאד ןוא

 יז ןוא , "המלמ-תב , ַא טימ ?ךלמד ןב א - "יז א ןוא "ר

 -נענערב יוװ ,רעטרעוו עקידנעמאלפ טימ ,רעטרעוו טימ ןעגניז ייז

 טנערב םונהיג סָאד ןוא !סיודא רעליימ יד ןופ ייז ןעילפ ןעגנאלש עסיד

 ןוא !ןגעקא ךיז ייז ןעגנידּפש םינָאלוויט יד יו ;רעמינּפ יד ףיוא ייז

 םייג ןעגנירּפש סָאד ןוא ןעגניז סָאד ,ךיז ןשוק םָאד ,ךיז ןזדלאה סָאד
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 רעדעי טימ רעקידנעמאלפזרעייפ טרעוו ןוא ךעלענש ןוא רעפענש ץלא
 | - יי !עגה

 עצנ א יד .רעטאעט עצנאג סָאד ןיוש טנערב .רעייפ םעניא ןוא
 רעמינּפ עטציוושראפחטציהרעד יד טימ ,תובקנ ןוא םידכז טימ  עירעלאנ
 !טציילפראפ סע טָאה לובס א יוז ...ןגיוא עקידנעמאלפ דֿליוו ןוא

 | | !טגניז רעטאעט עצנאג סָאד ןוא
 ונהיג א --- ןסָאגענסיױא ךיז טָאה הוואת רעקידנענערב ןופ םי א

 - ...דָאר קידחעייפ א ןריפ הלבחזיכאלמ ,ןצנאט- םידש !טנערב
 לא, סלמייח ךרוד ,"הלכחתסנכה, סדוצדּפ ןופ ןרָאװעג זיא סָאד)/= |
 !ףליה סרעוועיק ןטימ "םימחה אלמ

 5 עא הי נקרא ר יהיו

 | / .טשינ רועיש ןייק טָאה ןלאפ רָאנ
 -ייז ?םיכאלמדינב, יד .רעטאעט "עשידיי , סָאה ןיא ןרָאוװעג בורח

 ךיז ןבָאה סהכלמזתב יד ;ןרָאװעג רעדיינש ןוא דעטסוש קירוצ ןענ
 -ייז םינוניצרעטאעט יוד ןופ עכנאמ ןוא .ןעמיוק םוצ טלעטשענקירוצ
 | ...םעקנאמראש ןיא ןה וָאוועג ?ונלנמ  ןענ

 - ףענעקרעה וצ םיוק ןיוש זיא .ןוגינ רעזדנוא
 ..ףיֹוװ א ףיוא טײרּפשעגסיױא טניל ןאוויד  רענעכָארקעגסױוא ןא

 -ענסיוא ןא טימ ןעמאזווצ ,ןצנוק ןכאמ רי אקבייל ןיא רענעמ ייווצ
 ..טעבננעג ץעגרע ןבָאה ייז סָאוװ ,עלעדיימ סאקבו טהאח

 סָאד טפיולי ןגיוב ןופ ליפ ,ןָאצ א ףיוא דעטייל א טּפאכ רענויא |
 פָארא טרָאד ןופ טגנירּפש ןוא לּפאטש ןטסכעה ןזב ףיודא עלעדיימ
 ריא טננאלרעד רעטשרע רעד !לסקא סנטייווצ ןפיוא ןייטש טביילב ןוא
 ןוא טפול רעד ןיא סעקלעשזַאק עכעלטע טכאמ יז ;עציײלּפ ןיא לייוודועח
 טנאה רעטיירּפשעגסיוא ןא טימ ףיוח ןיא םלוע ןראפ ןייטש טביילב
 !הבדנ א טלטעב ןוא

 ראפ !טייל עניימעג רואופו רעטאעט א רָאנ ,רעטאעט א ךיוא זיא סע
 | !ןטסניד ןֹוא םיתרשמ

 -יב ןייק ןעמ טפיוק ,קיליב סע טסָאק ,ןעמ טליּפש למיה ןרעטנוא
 יוזא סע טכאמ יז ןוא !סרעיידד ןוא סרעייווצ ןעמ טפחואוו ,טשינ ןטעל
 | !עפעדיימ עראה סָאד ,קיצנוק

 יד ןיא ,םינּפ ןטלָאמענ טיור ןופ ריא ןעניר סייווש ןּפָארט עקיד }
 :םלוע רעד טשינ טעז .סָאד רָאנ -- ,רעצ א טנערב ןגיוא ענעלאפעגנייא



 ,ןצנוק ענייש יד רָאנ םעז רע !טשינ רע טרעה סָאד ,רעווש טמעטָא יז

 !עקנאמראש ןופ קיזומ עטייש יד רָאנ טרעה רע

 ,דניק ןטעבננעט ,ןעמערָא ןופ ףֹונ ןראד םעד יא המשנ יד ןוא

 -- ,עקנאמהאש רענעכעלבזקירעזייה רעד ןיא ןוגינ רעמעדַא רעה ןיא

 ..ןוקית ךיז ןטעב עדייכ ,ןעלּפאצ ןוא ןעשיוו ,ןצכערק עדייב

 לָאז ".הלב תסנכח , ס"ההצדפ ןא ,ןעועג טדעשאבכ רעבָא ןיא סע

 טָאטש ןופ קידנרעדנאוו ,זיוח ֹוצ זיוח ןופ קידנעייג !ןרעוו טכירעגפיוא

 עמערַא םָאד טּפעלשעטטיס גֹנאָל יוזא רעכאפנצנוק יד ןכָאװ ,טָאטש וצ

 | | ...ןרָאוװעג קנארק ,םכילעדאֿפ ; ןיא סע זיב ,דניק
 ייז ןבָאה טרָאד ,ץענערג רעד ייב ,ליווישזהאר ןיא ןעוועג זיא סע

 -ערע יד ןעטייז ןוא םיוצ א רעטניה טזָאלעערעביא דניק עקנארק סָאד

 -ורדב טימ טעקאנכלאה !דלעפ ןםיוא טניוװ םעד ךָאנ גָאי ,רעבידא ץענ

 !ץיח א ןיא ןנעלעג סע זוא ,בייל ןפיוא קעלש ןופ ןכייצ עיולמהענ

 ןיא ןנַאדטעג ןוא ןביוהענפיוא דניק סָאד ןבָאה טייל עקידתונמחר

 יא םיורא ןוא ,סופיט א דניק סָאד טָאה ןטלאהעגסיוא א יי שרקה

 !ןקיוא עדייב ףיוא עדנילב א לָאטיּפש ןופ םע

 ,םע טייג זוח וצ זיוח ןופ ,דניק עמערא םָאד םלטעב דניצא ןוא

 ..םלטעב ןוא דריט וצ דיט ןופ

 ..ןעלטעב טשינ רעטרעוו טימ ןָאק יז ,,,טשינ טדער יז טעמכ ןוא

 יז טכייה ,טשינ יז ןעמ טעזרעד ;טראוו ןוא ּפֶא ץענרע ךיז טלעטשי יז

 רעד ןֹופ זיא ןונינ רעד ןוא ..,ןרעהרעד יז לָאז עס ןונינ דיא ןעגניז ןָא

 ;עקנאמראש

 ?ןוגע רעד דנוצא טנָאז סָאוװ ןוא

 ...דניק ךעפקילנמוא ןא דאפ תונמחר :ךיז רע טעב םימחד
 ,ןטאט ןטוג א ןופ טעבננענסיורא ךימ ןבָאה ןשטנעמ עטכעלש

 -- ."!םייה רעטאז ןוא רעמעראוו א ןיפ ,ןעמאמ רעקיצראה א ןופ

 ןוא טצונענסיוא ןןטוג םעלא ןופ ןסירענסיורא ךימ  טָאח עמ,

 | ."!סונ רענעסענענסיוא ןא ןופ לָאש א יז ,,ןפרָאוװעגסיורא

 ,"!דניק םערָא ,םערָא ןא ראפ תונמחרש|

 | :ןוגינ רעד ךיז טעב ךָאנ ןוא

 ..ךיוא ךיא ןיב קירעננוח ;טעקאנ ייג ךיא ןוא ןםלאק זוא סע,

 ןיב דנילב ןוא .,,טשינ ךיוא ךיא בָאה ןניילוצרעדינא ווו ּפָאק עד ןוא



 עטשרע ןייז ןעוועג ןיא סָאד ןוא ,ןטעבעג ןוגינ רעד טָאה יוזא
 | !ןבעטעג הקדצ םיא ךרוד טָאה עמ --- ףיֹורא הנדדמ

 .ןייק וליפא ןיא רע ...ןדמל א דיי א ןעוועג זיא ליווישזחאר ןיא

 ןייק טושּפ טָאה רע רָאנ ,טשינ יאדווא קלוח ןייק ,ןעוועג טשינ דננתמ
 .!טכאמראפ טשינ ארמג יד טָאה רע 1 רָאפ וצ טאהעג טשינ טיוצ|

 | | !טאהעג ארומ רע טָאה תרותדלוטיב ראפ |
 | טגעלפ ,דומיל ןופ ןייז ?טבמ טשינ שרדמחזתיב ןיא םיא לָאז עמ

 ןוא גָאט ןצנאג א טציז בייוװ סָאד ;םייח רעד ןיא ןענרעל ןוא ןציז רע
 | י וה - .רדח ןיא --- רעדניק יד ,טיילק

 ןרָאפ רשפא ;ןויער א ּפָאק ןיא ןעילפכרוד לָאמא םיא טנעלפ סע

 סָאװ .טגָאװעגרעטנוא ,םתסה-ןמ ,בוט-ראי רעד םיא טָאה סָאד ?ץעגרע
 :טרעפטנע ןוא בוש-רצי ןיא ךיז רע טלעטשראפ ?ערה-דצי רעד טוט
 טייצ ךָאנ ןיא סע רָאנ !ןדָאפ לָאמא ןעמ ףדאד יואדווא ,יתיתחאכיחמ

 יזא ןוא ..!אתכסס ענעי ,אתכסמ יד ןקידנע רעידפ ףדאד עמ
 | 2 | !ןרָאי ןוא םישדח קעווא ןענייז

 וצ ןעמוק לָאװ רע ,טלָאװעג ,םינּפ א ,דעבָא ןעמ טָאה למיה ןופ

 | | !ןעלדוד

 :השעמ אזא ךיז טכאמ

 א טרעהרעד ןוא טנ ;רעל ןוא ,ןרמל רעד ,ךיז רע טציז לָאמניײא

 | :ןיילא ךיז ףיוא ךיז רע טרעזיב ;ריט רעה ראפ גנאזעג
 ןיא סָאװ ,ןדעה טשינ ןעמ ףראד ,טנרעל ןוא טציז עמ זא --

 !הרות רעד ןיא ןרעוו ?טב ףראה עמ !ךיז טוט -יט רעה דאפ סָאװ ,סאג

 טימ ךיז טּפָאטשראפ ןוא רע טמענ ;טרָאפ רעבָא ךָאד טרעה רע

 נוא ;ןיירא טראפ רעבא ךיז טעבנג ןוגינ רעד .ןרעיוא יד רעגניפ יד |
 טימ רע טּפאכ ,זייב רעמ ךאנ רע טהעוו .ךיז רע טעבנג רעגניפ יד רעש |

 רע טנ רעל ,דָאק יד קידנסייב ןוא ,ןיידא ליומ ןיא דדָאב עגנַאֿפ יד סעכ

 | | !רע טנרעל תחנ טימ !רעטייוו

 .רעפראש לָאמא סָאװ םיא טרעה רע ּפָא טשינ טזָאל ןוגינ רעד
 טיג !טגניז ?דיימ א -- השאב לוק זיא סע זא ,רע טליפהעד ןטימניא

 !זיוה ןיימ ןופ קעווא !הפוצח :לוק א ףיֹוא סיודא יידשעג א ןיוש רע

 ,טשינ ןיוש טגניז עמ --- אהונ חשעמ א ,רָאנ ..:קעווא ןיגינ רעה טייג
 .ןיא ,רעיוא ןיא ןיילא םיא ךיז טגניז ןוגינ רעד !רעטייוו טרעה רע ןוא

24 



 ךיז רע ליװ חוכ טימ ,ןיירא דפס ןיא רע טקוק חוכ טימ !המשנ רעד

 טרעװ המשנ םָנדמל םעד !טשינ טייג סע ,איגוס רעד טימ ןעמענכרוד

 ...ןונינ ןטימ רעלופ ןוא רעלופ לָאמא סָאוו

 --- .החנמ ןענוואד ךיז טלעטש ןוא ארמנ יד רע טכאמראפו

 א יה !טשינרָאג ,ןענוואד טשינ ,ןענרעל טשינ רעבָא ןָאק רע :

 טשינ סע טלאה שטנעמ רעד !ןוגננ רעד םיא ןיא טגנילק לקעלג ןרעבליז

 ,רעטייווצ א ,גָאט א קעווא םיינ סע !רעצ ראפ סיוא שממ טייג רע ,סיוא

 טסאפ רע ..,ןיידא הרוחש-הרמ א ןיא טשינ ריש טלאפ רע --- דעטירד א

 רע !ןרעוו ריטּפ טשינ ןונינ םעד ןָאק רע !טשינ טטלעה סע --- םיתינעות

 !ףָאלש ןופ טכאנייב םיא טקעוו

 החנמ ןייק ,טבעל רע טייז ,טָאה סָאװ ,שטנעמ א זיא סָאד ןוא

 טשינ ךיז ןופ חניננפוק ןייק טעמכ ,טנוואדעג טשינ דומע ןא ראפ

 ןופ טדָא ןפיוא ץוא ןנָאזּפָא תורימז יד רע טנעפפ תכבש !ןבעגעגסיורא

 !ארמג טאלב יא ןענרעל -- ןעגניז

 !טושמ טשינ ןיא סע זא ,ךָאד דע טייטשראפ

 .ןצנאנניא רָאנ ּפִא ךיז ייב טלאפ ןוא רע טכארט "!ןטש השעמ,

 | ?ןרָאפ ןיוש ןעמ זומ דניצא ןא ,ךיז טכאה

 זיא םיקידצ  ?ןיחווו רָאנ ,ןרָאפ ,ָאי :ערה-רצי רעד דעכָא טנערפ

 ןעמ ןָאק ןעמעוו ייב ,קידצ רעתמא רעד זיא רעכלעוו --- ,ךס א ָאד

 .ןרעלק ֹוצ ןדמל רעד ןָא טכייה ?ןבָאה חלועּפ וא תמאכ

 | .ןביוא ןופ קנווװ א ךָאנ דע טפיקאב

 ןרָאפ ןוא ןייז רקוע זומ רענלאט לדוד בר ןוא ,השעמ א ךיז טכאמ

 | ...ליוישזדאר רעביא

 ךיא גָאז ןגָאז ןוא .יאחווא ריא טסייוו חריסמ רעד ןֹופ חשעמ יד

 "עבנגסיורא טפראדעג טשינ טָאה עמ !ןעוועג שנוע ןא זיא סע זא ,ךייא

 טשינ טא אה עמ ןענלאט ןייק ןריפ ןֹוא ווָאקליסאוו ןופ ןעפדוד בר ןענ

 יליסאוו סָאד זיא ברחנו בורח ןוא !טָאטש ןייק ןייז שייבמ טפדאדעג

 - {ןראװעג ךעבענ ,ווָאק

 -שטערק יד םורא ןוא םורא ;טכאמראפ ןעמ טָאה רעזייחטסאנ יד

 ...ןעמוקעג ,םכילעזאל ,ייז ןענייז םחפ רככ דע !ןרָאװװעג ?טב ןענייז סעמ

 !בורח ךיוא טרעוװ ענלאט ןוא ,ןעמ טדהסמ !ריד .אנ

 ןטצירקעגסיוא ןא טימ לוטש ענעהלָאנ א טאהעג טָאה ?דוד בר

 עקיטילַאּפ ַא ןופרעד םירסומ ןכַאמ !םיקו יח ל?אדשי ךלמ דוד :קוסּפ

 ..גרוברעטעּפ ןיא ןָא טנַאלש סע ןוא
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 ןנבר יכלמ ןאמ :תניחבב ןעוועג זיא סע זא ,ןסייוו דימ  ,אלימ

 | !גרובהעטעּפ ןופ ןלארענעג יִד סע שטייטראפ ייג רָאנ

 תבש ,קידנרָאפכרוד ,רע טלאה ,ןייז .רקֹוע זומ לדוד בר ,ללכח
 .םֹוצ ?לזמ7 טיי ןדמל רעליווישזדאד רעזדנוא ןֹוא ליווישזדאר ןיא
 | !תודועס-שולש

 ןיידא טמוק .רע .רעטנוא טשינ ךָאנ רעבָא ךיז טיג ערה-דצי רעד
 םייב ןָאנבױוא טציז עלעדיי לציּפ א עקאט ,עלעדיי ןיילק א טעז ןוא
 למיידטש סיורג א רָאנ ,סיורג א רָאנ סיורא רעמ טשינ טעז עמ ,שיט

 = -צגייוושי טציז עמ !םינּפ ןפיוא םיא ןלאפ סָאוו ,רָאה ענרעבליז טימ

 ,ןדמל םעדי ,עקאט םיא טלאפטנא ..טשינ הרות ןייק טנָאז עמ ,קיד

 | ,..ץראה סָאד

 יי .ןדמל רעד ,רע טכארט "?רָאג ןוא "סע זיא סָאד, |

 ,ךיד ץעז -- ;נָאז א טינ ןוא ןעזרעד ןיוש םיא טָאה לדוד בר רָאנ

 | | / . ,ןדמק

 -עג ןיוש טָאה רע .ןעמוקעג ךיז וצ ןיוש רע זיא ענרה ותואב ןוא
 רעד ייב ןָאטעג ירב א ןיוש םיא טָאה סע ,קילב א סלדוד בר טּפאכ

 - /  ןהמשנ
 קילב א סנייז ןיא !ןגיוא סרענלאט ןופ טרעהעג יאדווא טָאה ריא

 טָאה ,טליוו ריא סָאוװ ;חדובג יא ,השודק יא ,תוררש יא טקעטשענ טָאה

 טקעטשעג קילב ןיא

 ןא ןדמפ םעה ןיוש ןעמ טכאמ ,ךיד ץעז :טגָאז לדור בר ןא ןוא |

 יי .טראוו ןוא ךיז רע טצעז .שיט םייב טרָא

 | | :+עטייוו טנָאז לדוד בח זַא ןוא |

 רעד םיא טלאפטנא --- !ןוגינ א טימ ןצמל םעד דבכמ זיא עמ ---
 | | | ..ןוגינ א ןוא -- רע ;ךלימ סרעטומ

 טסייה לדוד בר זא :עציײלּפ ןיא ןיוש םיא טננאלרעד ץעמע רָאנ

 | !רע טנניװ אלימ !ןעמ טגניז

 םיוק טלמאטש רע ןוא ,רעטיצ א טימ ,ןָא ךעבעטנ ,טבייח .רע ןוא

 -ןמ ?ןרמל רעד ,ןעגניז' רע ליוװ סָאװ ןוא .ןונינ א ןופ חלחתה א סיורא

 ,טרעטיצ רע ןוא !טשינ רע ןָאק ןרעדנא ןייק ;ןוגינ סהמותי רעד םתסה

 -עדנא ןא רעטייוװ ןיוש טדעוו ןונינ דעד ןֹוא .טגניז ןוא ,טלמאטש ןוא

 א טימ ,תבש תשודק ןופ תקיני א ,הרות חיר א ןיוש טָאה רע !רעד

 רעד רע טליפרעד ,קידנעגניז ןוא ...ןדמל א דיי יא ןֹופ הבושת ריהרה

 וצ רעיירפ ןוא רעסעב ענד ַא סָאװ ןָא טבייה ןוא ןוגינ םעד ,ןדמ5

 9+ ןענניז
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 -יטש ,ןייז טנעלפ רענייטש ןייז .יוװ לדוד בר ןָא םבייה ןטימניא
 .רעטנוא טטאק ןוא םרעההעד םלוע רעד .ןעמורבוצרעטנוא טייהרעל
 ווערב א טנירק רע ,ךיוא ןדמל רעד ךיז טציהעצ ןעמאזוצ םלוע ןטימ
 !עקאט טגניז לע -- ,םילכ יד ןופ םיורא ראה ןיֹוׁש זיא רע

 ןסיג ֹוצ םיצולפ ןָא ךיז טבייח | גינ רשר ןֹוא
 רעטיירב ץלא ןנאלש םעילאפ יד ןוא יין ר ןעקידנעמאלפרעוופ א ---
 !רעקידנעמאלפ ןוא רעקוידרעייפ ץלא ,רעבעה ןוא

 ר טסייר רע ןוא ,בוטש ןיא גנע ןיושי' וכו םעד טרעוו סע ןֹוא
 א ןיירא סאנ ןוא ךיז טסיג סע ןיוא !ןוידא טא ןױא רועטצנעפ יד ךרוד
 ןוא ;השודק רעקידדעייפ ןופ ,חשודק ןופ םי

 ;םאנ ןיא םלוע

 יי יי = = יי יי
 וד בו ןי י) דו א 'רו

 רעד | סוג םמו רשי טא

 !ןונינ טהמותי' רעה !ןונינ סהמותי רעד

 ,ךיוא ןדמ? רעד ןוא ,ןוקית ןעמוקאב טָאװ ןוגינ רעד
 טייז א ןיא ןעמונעגקעװא ?דוד בר םיא טָאה ןרָאפקעװא ןדאפ

 .רעטרעוו רָאֿפ א טנָאזעג ןוא

 טסָאה --- ,טנַאזעג םיא רע טָאה -- ןדמל --
 ריא ןופ שרוש ןפיוא טסיב וד !?ארשי

 - !הפוצח ןעורעג יז טסָאה

 -תב א ןעוועג שייבפ

 !ןעוועג םשינ ןיבמ ןייק ןוגינ

 ןדמ5 רעד ךיז טעב -- ףיורעד הבושת א ,יבה ,רימ טיג ---
 ִד : ; } םרא ןפיוא .הפרכפ רנורכז ,וב- רעד טכאמ --- ,קיטיינ טשיג --- 

 !הווצפ א רעסעב ֹוט חבושת ןופ

 ?יבר ,הווצמ/ א ראפ סָאוו -- 

 ;הולצלפ עמיר ןעו א ןויעש } טז = א 55 שי א? יב יש 8 = 6 = : א ךתלכ תמנכה ;הנותה ?דיימ םעד ךאמט

 שעמ רעד ןופ טייז עטייטב יד טרעה דניצ יי ןוא

 הנותה גנאק ישי טָאה ?דיימ סָאד זא ,רעטעּפש רָאי עכעלטע ןיא
 -ןופ ןראוועג רָאושג טשרע ןעמ יא ,רפוס א ןמסא ןא םימ טאהעג
 !םיורא טמרק יז ןענאוו

 עד זא ל"דיימ סָאד ןא ,ןויווענסיודא ךיז טָאװ סע
 :ןעוועג יוזא יא השעמ יד ןוא !לקינייא ןא םרענ

 ןטיס ןעננאנעג לָאמא ךיז זיא ,רעוועיק רעד ,רעניוז םעדיוא רעד



 טנווֶא םעד שקאט ןוא ,טֹנווֶא ןצנאג א ףיוא ןיירא רעטאעט ןיִא בייוו
 ...דניק עקיצנייא סָאד טעבנגעגקעווא ייז ןעמ טָאה

 -..םנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה רעטכָאט יד ייז ןבעגּפָא רָאנ
 ןיֹוש זיא רעטָאּפ רעד ןוא ,טבעלעג טשיינ גנאפ ןיוש טָאה רעטומ יד

 | ...עקירעמא ןיא ןעוועג גנאל
0 . 
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 רעכעה ךָאנ טשינ ביוא

 עמ. את 85 ,=1:5:55 ר איד 7245 5 קלאפ יי 2 ואײפײא יי 5513 04 נאט: 6756 1,205 25 יח 2555 = נד

 םלענ ןגרָאמירפ ןדעי .טייצ-תוחילס טנעלפ רעווָארימענ רעד ןוא

 | !ןדניוושראפ ,ןרעוו

 ןיא טשינ ,לוש ןױא טשינ :ץענהע ןיא ןעז טשינ םיא טנעלפ עמ

 ןוא יאדווא םייח רעד ןיא ןוא ןינמ א ייב טשינ ,םישרדמזיתב עדייב

 יא ,טלָאװעג טָאה סע רעוו ,ןפָא ןענאטשעג ןיא בוטש יד ,טשינ יאדווא

 ,טשי וע ןעמ טָאה ןיבר םייב טעבננעג ;ןעננאגעטסיורא  ןוא ןיירא

 .ןעועג טשינ בוטש ןיא יא שינעפעשאב קידעבעל ןייק רעבָא

 ?יבר רעד ןייז ןָאק ווװ

 א טָאה ןטפעשענ קיגיױװ !למיה ןיא םתסח-|מ ?ןייז רע לָאז וװ
 ןפראד ,עדה-ןיע ןייק ,ךעלעדיי ?ןגהָאזראפ וצ םיארונ-םימי ראפ יבר

 ןוא ,ןייז םורפ ןוא םוּת ןליוװ ,םיכודיש עטוג ,טנוזעג ,םולש ,הסנרּפ

 טקוק ןניוא טנזיוט ענייז טימ ןטש רעד ןוא ,סיורג ךָאד ןענייז דניז יד

 ןוא ,טנַאלקראפ ןוא ,טעז רע ןוא ,רעטייווצ רעד זיב טלעוו קע ןייא ןֹופ

 ?יבר רעד טשינ זא ,ןפלעה לָאז רעוו -- ןוא ...טרסמ

 ,טכארטעג םלוע רעד טָאה יוזא

 טנעק ריוא {רע טכאל ,קואוושול יא ןעמוקעגנָא רעבָא ןיא לָאמנייא

 ראפרעד ,קיניוװ ייז ןטלאה םירפסירסומפ ןופ ;סעקאווטיל יד ךָאד

 עשודיפב א קאווטיל רעד טזייוו .םיקסוּפו ס"ש טימ ןָא ךיז ייז ןּפָאטש

 ,רׂע טשיױװ ,וניבר השמ ליפא :סיוא דע טכעטש ןגיװא יד --- ארמג

 ךיז ןטסאהעג רָאנ ,?מיה ןפיױא ףיודא טנַאלעג טשינ ןבעק םייב טָאה

 !קַאװטיל א םימ ךיז רַאּפש ייג ,ונ !?מיח ןרטנוא םיחפט ןעצ

 ףיבר רעד ןיחא טמוק ןעד ווװ ---
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 ךות ןוא ,לסקא יד טימ טיצ ןוא רע טרעפטנע --- הנאד ןיימ --- 
 יד ןיינרעד וצ בשיימ ךיז רע ויא (!ןָאק קאווטיל א סָאװ) רוביד ידכ
 .ךאז

 רעד ךיז טעבנג ,בירועמי ךָאנ ךלאב ,טכאנראפ ןכלעז םעד ךָאנ
 ןוא טעב סניבר ןרעטנוא ךיז טגייל ,ןיירא רדח ןיא ןיבר םוצ קאווטיל
 ,ןיהא טמוק יבר רעד ווו ,ןעז ןוא טכאנ יד ןטראווּפֶא זומ רע .טניל
 | ,טייצ-תיחילס טיט רע סָאװ

 יד ןפאלשראפ ןוא םלמירדעגנייא רשפוא טקָאוװ רעדעדנא ןא
 א קינייוװסיוא ךיז רע טנרעל :הצע ןא ךיז טוט קאווטיל א ;טייצ
 .!םירדנ יצ ,ןילוח טשינ ןיוש קנעדעג ךיא !אתכסמ  עצנאנ

 |  .תוחילס וצ טּפאלק עמ יוװ ,רע טדעה גָאטראפ

 ןיוש םיא טרעה רע .טייצ א ןפָאלשעגי טשינ ןיוש זיא יבר רעד |

 / | | .ןצכערק העש עצנאג א רשפא
 לפיוו ,טסייוו ,ןצכערק דעווַארימענ םעד טהעהעג טָאה סע רעװ = |
 ןדעי ןייז ןיא טקעטשעג טָאה סע .םירוסי ?פיוו  ,קאדשידלכ ראפ רעצ

 קאווטיפ א !ןצכערק סָאד קידנרעה ,ןיינסיוא טנעלפ המשנ יד ....ץכערק
 !רעטייוו ךיז טניל ןוא וצ רע טרעה ,ץדאה ןזייא ןא  דעבָא ףָאה טָאה
 -טיל רעד ,טעב ןסיוא בעל לָאז ,יבר רעד :;ךיוא ךיז טניל יבר רעד
 .םעב ורטטווא קאוו

 ןָא ןבייה זיוה ןיא ןטעבה יד יװ ר ,קאווטיל רעד ט טרעה ךָאנהעד
 -ךומ עמ יוװ ,ןטעכ יד ןֹוה סיורא ךיז ןּפאכ תיבזינבו יד יוװ ...ןעּפירקס

 ףיוא ןפאלק סע ,לנענ יד ףיוא רעסאוו טסינ עמ ,טדָאוו שידיי א טלמ

 טרעוו סע ,בוטש ןופ סיודא םלוע רעד זזא ךָאנ רעד ...ןריט יד ֹוצ ןוא

  ץילק וא ןקידא םיוק טנייש ןדָאל ןכרוח ,רעטצניפ ןוא ?יטש דעטייוו
 וה יי / .אהנבל רעד ןופ טכיל ?לסיב

 ןבילבעג יא רע ןעװ זא ,קאווטיפ דעד ,ןעוועג רע טָאה חדומ
 זא טױח יד .המיא ןא ןלאפאב םיא זיא ,ןיבר ןטימ ןיילא רענייא
 ןבָאה תוואּפ יד ןופ ןו עֿלצרָאו יד ,קערש ראפ ןפאלעגפיווא םיא ןיוש

 -י : .ןעלדָאנ יד יוז ,ןפיילש יד ןיא ןכָאטשעג םיא
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 ןיא ןיילא ,גָאטראפש ,טייצ-תיחילס ןוא ,ןיבר ןטימ ;טייקיניילק א

 | | יי ...!בֹוטִׁש

 שיפ א יװ רע טרעטיצ ,טראּפשעגנייא רעבָא ךָאד ןיא קאוומיל א

 ,טניל ןוא רעסאוו ןיא

 ..ףיוא ,ןבעל לָאז ,יבר רעד טייטש ,ךעלדנע

 וצ וצ רע טייג ראנלער ..ןָאט ףראד דיי א סָאװ ,רע טוט ךעידפ

 ךיז ןעזייוואב סע ע ..לקעּפ יא סיודוא טמענ ןוא דעמלא-רשהיילק דעד

 ,עננעימרעיס א - : יטש 'עסיורג ,ןרעדולּפ ענעטנווטייל ;ךרעדייפק עשידעיופ

 -ץנסיוא ,סאּפ םענד !דעק ןגנאל ןטיירב א טימ ?טיח ןרעטופ םיודנ אי

 יב / .ףךעלעגענ ענעשעמ טימ ןנָאלש

 | ..ןֶא םע טוט יבה רעד

 קע ןא םיורא טהאטש ,עננעימרעיס ןופ ,ענעשעק רעה ןיפ

 .!קירטש ןשרעיוּפ א ןופ ..,קירטש ןבָארג א

 !ךָאנ -- קאווטיל רעד ;סיורא טיינ .יבר ד

 ןופ ,ןייא ךיז טגייב ,ךיק ןיא יבר רעד ּפֶא טעדט ,קידנעיינכרוד

 ,סאפ ןרעטנוא יז טנילראפ ,קאה א סיורא רע טמענ טעב א רעטנוא

 ,בוטש ןופ סיודא טייג ןוא

 .ּֿכֶא טשינ טערט רע רָאנ ,טרעטיצ קאווטיל רעד
 צ

 ןיצ

 -נֹוט יד רעביא ךיז טגיוו דחּפ רעקידמיארונ-םימי ,דעלימש א

 ץענרע ןופ תוחילס ןופ יירשענ א סיודא ךיז טסייר טּפָא ;ןסאג עלעק

 יבר רעד ..רעטצנעפ א ץענהע ןופ ץכערק רעקנארק א רעדָא ןינמ א

 ...רעזייה יד ןופ םנטָאש יד ןױא ,ןסאג יד ןופ ןטייז יד ןיא ץלא ךיז טלאה

 ךָאנ לאומי רעד ןוא ,סיודא רע טמיווש ןרעהנא םוצ זייח - ןייא ןופ

 ..,,םיא

 ךיז טשימ ןּפאלקצראה ןגייא ןייװ יוװ 5 עה קאווטיל רעד ןוא

 הא רע טייג ןייג רעבָא ;טירט ערעווש סניבר ןופ לוק ןטימ ןעמאזוצ

 .םיורא טָאטש רעד םיוא ןיבר ןטימ ןעמאזוצ טמוק
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 יי ,לדלעוו א טייטש טָאטש רעד רעטניה
 א טכאמ רע .ןיירא לדלעוו ןיא ךיז טמענ ,ןבעל לָאז ,יבר רעד

 - -טיל רעד ןוא ןלמויב א ייב ּפֶא ךיז טפעטש ןוא טירט קיצדעפזקיסיירד
 .סאּפ ןופ סיורא טמענ יבה רעד יוװ ,קידנעעז ,םמותשנו ?קבנ טרעוװו קאוו |

 | ,ןיירא ?מייב ןיא טגָאלש ןֹוא קאה יד
 | למייב סָאד יוװ ,טדועה רע ,טקאה ןיוא טקאה יבר דעד יוװ ,שטעז רע

 סע טלאּפש יבר רעד ןוא ,טלאפ ?מייב סָאד ןוא .טקאנק ןוא טצכערק
 ךיז טכאמ רע ןוא ;ךעלטייש עניד ףיוא --- סעּפיל יד .. ,סעּפיל ףיוא
 טפראוו רע ,ענעשעק ןופ קירטש ןטימ םורא סע טמענ ,ץלאה לטניב א
 .קאה יד ןיידא קירוצ טקעטש ,סעציײלּפ יד רעביא ץלָאה לטניב סָאד
 טָאטש ןיא קירוצ טייג ןֹוא דלאוװ ןופ סיורא ךיז טזָאל ,סאּפ םעניא
 הי | | ,ןיידא

 -וייא בלאה ,םערָא ןא ייבו ּפִא ךיז רע טלעטש לםענתעטניה א ןיא |
 הי ,פרעטצנעפ ןיא ןָא טּפאלק ןוא לזייה ןכַארבענ

 ךעד .סיורא בוטש ןופ ןקָארשרעדו ןעמ טנערפ --- ?זיא רעוו --
 רעקנארק א ןופ ןענערוי א ןופ לוק א זיא סע ןא ,טנעקרעד קאווטיל
 | יי ,ענעדיי

 .ןושל שירעוּפ ףיוא יבר רעד טרעּפטנע --- !אי --
 | ,בוטש ןופ רעטייוו ןעמו טנערפ ---  ?או ָאטק --
 ופיסאוו ;ןֹושֿל שיסורָאלאמ ףיוא ,רעטייוו טרעפטנע יבר רעד ןוא

 | - ?ליסאוו ,וטסליוו סָאװ ןוא ?יסַאװ .ַא דַאּפ סָאוװ -- |
 וצ ךױא בָאה --- ?יסאוו דעטלעטשירואפ דעד טגָאז -- ץלאה ---

 - !ץֿפָאה םניח יצחב ....קיליב  דעייז |!ןפילקרואפ
 בוטש ןיא ְךיז רע טמענ .הבושת ףיוא קיד:טראוו טשינ ןוא |
 .ןיירא

 ןופ טכיל ןעיורג םייב ןוא ,  ןיירא ךיוא ךיז טעבננ קאווטיל רעד
 .תיצזלכ םעֶרָא ןכָאדבעצ ,בוטש עמערָא ןא רע טעז ןגרָאמ ןעירפ
 יז ןוא ,סעטאמש טימ טלקיוהאפ .,ענעדיי עקנארק א .טניל טעב ןיא
 יי | | | :סוק רעטיב א טימ טגָאז

 עמערא ,ךיא בָאה ווו .?ןפיוק ךיא לָאז סָאװ .טימ = ?ןפיוק -- = =
 | | עא ביי | | ?טלעג  ,הנמלא/

 -אווו רעטלעטשראפ = רעד טרעפטנע -- !ןגרָאב ריד לעװ ךיא ---
 | !ןשָארג סקעז ןצנאגניא -- .ליס
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 /עמערָא יד טצכערק -- ?ןלָאצאב ריד ךיא לע ןענאוונופ = --

 .ענעדיי

 טסיב ֹוד ,עז -- ,יבר רעד יז טדסומפ -- ,שטנעמ רעשיראנ ---

 ךיא ,ץלָאה לסיב סָאד ריד יורטעג ךיא ןוא ענעדיי עקנאדק עמערָא ןא

 ןסיודגנ ,ןקראטש אזא טסָאה וד ןוא ;ןלָאצאב טסעוו וד זא ,חֹוטב ןיב

 עשיראנ ףיוא םיא ףיוא טסָאה ןוא ..טשינ םיא טסיורטעג ןוא טָאג

 !טשינ ןוחטב ןייק ץלָאה ?טניב ןראפ ןשארג סקעז

 -- .הנמלא יד טצכערק -- ?ןצייהנייא רימ טעוװ רעוו ןֹוא ---

 -ענ טעברא רעד ףיֹוא ןיא ןוז ןיימ ?ןייטשוצפיוא חוכ ןעד בָאה ךיא

 .ןבילב

 .יבר רעד טגָאז -- ,ךיוא ןצייהנייא ריד לעוװ ךיא ---

 -נצכערק ,יבר רעד טָאה ,ןוויוא ןיא ץלָאה סָאד קידנגיילניירא ןוא

 . ...ןומזּפ ןטשרע םעד תוחילס ןיפ טנָאזעג ,קיד
 ךעיידפ טָאה ץלָאה סָאד ןוא ןדנוצעגרעטנוא סע טָאה רע זא ןוא

 םעד תוחילס יד ןופ ,רעקיטסול ?סיבא ןיוש ,טנָאזעג רע טָאה ,טנערבעג

 | ...ןומוּפ ןטייווצ
 -ענסיוא ךיז טָאה סע ןעוװ ,טנַאזעג רע טָאה ןומזּפ ןטירד םעד

 ..טכאמראפ ךעלבו יד טָאה רע ןוא טנערב

 א ןבילבעג ןיוש ןיא ,ןעזעג ץלא סָאד טָאה סָאוװ ,קאווטיל רעד

 | ,דיסח רעװָארימענ
 -ענ רעד ןא ,טלייצרעד לָאמא טָאה דיסח א ביֹוא ,רעטעּפש ןוא

 טילפ ןֹוא ,ןנרָאמידפ ןדעי ,טייצ-תוחילס ,ףיוא ךיז טכייה רעווָארימ

 רָאנ ,ןכאפ טשינ קאוטיפ רעד ןיוש טנעלפ ,ןיירא ?מיח ןיא ףיורא

 :טייהרעליטש ןבעגנוצ

 !רעכעה ךָאנ טשינ ביוא ---

 .י 0
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 הללק יד

 .הריבנ עסיורג א ןזעוועג זיא טָאטש רעסיורג א ןיא ץעגרע ןוא

 ,ןאמ ןופ ןה ,דצ ריא ןופ ןה ,תסחוימ א ןעוועג זיא הריבג יד ןֹוא

 יב .דצ ,סריבנ ןופ

 -ענ םיורג ךיז יז טָאה ,ןעוועג ךיוא יז זיא ראות-תפי עסיורג א

 רעבייו טשער יד טימ ןוא ,ךיז ןופ ןזָאלבענ ,טגָאז עמ יװ ,ןטלאה

 .טאהעג טשינ אשמו-ענמ םוש ןייק טָאטש ןופ

 ייב ןוא ,ןייג טׂשינ חחמש ןייק ףיוא ליפא ץעגרע ןיא טנעלפ יז |
 עכעלטע שטָאכ ,טָאה יז לייוװ ,ןעועג טשינ החמש ןייק ךָאנ זיא ריא

 | ,טאהעג טשינ רעדניק ןייק ךָאנ ,הנותח רעד ךָאנ ראי

 ןרָאפעגסיורא זיא ,רחוס רעקסּפייל א ,ןאמ רעד זא ,רעבירעד ןוא

 / עריא ןיא ןיילא ענייא ןעננאגענמורא הריבג יד זיא ,םייה רעד ןופ
 וצ ךיז טימ סָאוװ ,טסווועג טשינ טָאה ןוא ןבוטש עכייר ןוא עסיורג

 ףיוא םידפסחדסומ :עדעהנא יצ ,רשייח-בק ,הנייארו הניאצ ןענעייל

 ןיא ךָאנ ןעמ טנעלפ ענאיּפ ;טסולגעג טשינ ריא ךיז טָאה שטייט-ירבע
 ךָאנ ןוא רעבייוו ראפ ךעלכיב-השעמ ןייק ,ןליּפש טשינ רעזייה עשידיי

 .טָאה יז סָאװ ,ןטסניד ייווצ יד טימ תרשמ םעד ;ןעוועג טשינ טלמעד

 טשינ רענייק טָאה ןפורעגמוא ;טייוו ךיז ןופ ןטלאה יז טנעלפ ,טאהעג

 ,פטסעק"ננודיצ םייב געט עצנאג ןייטש יז טגעלפ --- ןעמוקוצ טרָאטעג
 טָאה יז סָאוװ ,ןכאז ענעטנאילירב ןוא ענעדלָאג יילרעלא יד טימ  ךיז ןליּפש

 רענייטש ערעייט יד ןיא רעביא ךיז ןסינ ךעלמעלפ יד יוװ ,ןקוק ,טאהעג
 יד ,ןיא סע יוװ ,יבא ,ןטסעמנָא ןוא ןָאטסיױא ,ןָאטסיױא ןוא ןטסעמנָא |

 וה : ,ןעגנעדבראפ  וצ טייצ

 -רעדיילק רעה וו ןיינוצ יז טנעלפ ,ןרָאוװעג סאמנ סָאד זיא ריא זא



 -ילק ענעטעמאס ןוא ענעטאלטא ,ענעדייז עלא ןפראוורעביא ןוא קנאש

 . | .טאהעג טָאה יז סָאוװ ,רעד

 ןאמ רעד זיב ,ןטראווּפָא ןוא טייצ יד ןבעלּפָא יז טנעלפ יוזא ןוא

 .קסּפייל ןופ ןעמוקקירוצ טעוװ

 ןעוו ןוא ,טמאזדאפ רעגנעל ןאמ רעד רעבָא ךיז טָאה לָאמנייא
 א טקישעג טשרע רע טָאה ,ןרָאפסיורא ,רָאי עלא טיול ,טפראדעג טָאה רע

 ףליח .סטָאנ טימ ...ןטלאהדאפ רעגנעל םיא ןלעוװ םיקסע יד תויח :ווירכ

 שפנ-תמנע ןייז רָאנ ,ןטפעשעג עטוג ןוא עסיורג ןכאמ וליפא רע טעוװ

 -סיורא ןופ טייצ יד ןייז ליבנמ טשינ וליפא ןָאק רע סָאװ ,םיורג זיא

 ,ןרָאפ

 ,ןופרעד שפנ-תמגע יאדווא ךיוא טָאה יז זא ,טנכער רע לייוװ ןוא

 -רָאנ ריא רע טקיש ,לסיבא ןייז חמשמ יז -- רע טכיירש --- רע ליוו

 ךעלדנער ןצפופ וצ ,ןעיאטסָאנרָאג ערעייט ,רעטופ א ףיוא ןעיאטסָאנ

 | ...קיטש א

 "סָאנרָאג יד ןעמוקאב טָאה חריבנ יד זא ,םורא נעט עכעלטע ןיא

 י .-עטופ סָאד ןכאמ םוצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ,ןעיאט

 טעוו ,סנטייווצ ;ןלעפעג רעייז ךעקכלעפ יד ריא ןענייז ,סנטשרע = |
 רעביא ןרעוו וצ ענושמ טשינ ,ןעמענדאפ וצ ךיז סָאוװ טיס ןבָאה יז

 | : ,טייצ דעד
 לָאז עמ ,ארומ יז טָאה ,ךעלכלעפ יד עכָאלעמלאב יא ןבועג םייהא

 סָאד ןעיינפיוא לָאז רע ,רעדיינש א ךָאנ יז טקיש .ןענעבנגאב טשינ יז

 .טעברא רעד ייב ןציז טעוװ ןיילא יז ;בוטש ןיא ריא ייב רעטופ

 ןעוועג ןיא ,ןפוד טזָאלעג טָאה הדיבנ יד סָאוװ ,רעדיינש רעד ןוא

 .רעדיינש ןשיווצ ךיז טפעדט סע יוװ ,גנוי רעליווװ א

 ,ןפיורש ףיוא יו --- ליומ יא ,טעדטרָאּפ א --- ןיושדאּפסנאמ א

 "דעד ןוא ,טנאה רעד ןיא ןעילפ םיא טגעלפ לדָאנ יד --- הירב א ןוא

 .קיראנאק א יוװ ןענניז רע טנעלפ ,טדערעג טשינ טָאה רע ביוא ,ייב

 סעומש א טכאמעג ךיז טָאה סע זא ,וצרעד ןעמוקעג זיא סע ןוא

 | ,טייח ןטימ הריבנ רעד ןשיווװצ
 ;ןרָאי עשרעדניק ענייז ןופ ריא טלייצרעד רעדיינש רעד ןוא

 -אמ א ןָא ןוא ןטאט א ַא ,ןבילבעג םותי א ירפ רָאנ ןיא רע זא

 טשינ םיא ןבָאה סָאװ ,ענייז םיבורק עמערָא יד זא ,ןלצל-אנמחר ,ןעמ

 ןבעגענּפָא םיא ןבָאה ,טלעג-רדח ן'ראפ ןלָאצ ןוא ןייז םנרפמ  טנָאקעג

 -  | ...רעדיינש א ֹוצ

 . ..טלדנאהאב טכעלש רעייז םיא טָאה רעדיינש רעד ןוא



 / ..הכָאלמ רעד ייב טשינ רָאנ ,טעבראעג רע טָאה ךרּפ"תדובע
 יי | ,.,ןגָארט רעסאוו ,ןקאה רע טנעלפ ץלָאה

 יד ,סָאבעלאב רֶעֹד ..ןגָאלש םיא ןעמ טגעלפ תוירזכא תוכמ ןוא =
 י"ה הי ...םיִלעוּפ ערעטלע יד ,עטסָאבעלאכ

 ...ןטילעג ךיוא רע טָאה רעגנוה
 ?ןענאטשענסיוא טשינ רע ןיא סָאװ ןוא ;

 .סעוורָאב ןוא טעקאנ ןיינמורא רע טנעלפ רעטניוו .ןוא רעמוז -

 .,ררע רעלָאװ רעד ףיוא ןפָאלש רע טנעלפ טסערפ עטסערג יד ןיא

 .שובלמ ןייק טאהעג טשינ וליפא טָאה ךע !ןטסיוּפ . יד טגיילעגרעטנוא
 יי | .חמודכו ,ןקעדוצוצ ךיז סָאוװ טימ

 א טָאה יז ןא ,טנַאזעג טָאה עמ רעכלעוו ףיוא ,הריבג יד ןווא

 םעד טנעדפ ןוא םותי ןפיוא ןגירקעג תונמחר טָאה ,ץראה ןרענייטש
 טנַאקעג ץלא סָאה טָאה רֶע יוזא וו ,לוק רעדנא ןא טימ רָאג רועחיינש

 | | ,ןטלאהסיוא
 רע ןא !טשינ ןיילא טסייוו .רע זא ,ריא טגָאז רעדיינש רעד ןוא |

 !ןטלאהענסיוא סע טָאה רע זא ,ןזייא ןופ ןעוועג רעקראטש עקאט ןיא

 / ריא םיא זיא רשפא :תקידצ א טאהעג רע טָאה רעטומ א רָאנ

 | 52 | -...ןענאטששעגייב תֹוכז
 ןטנעקעג טשינ רע טָאה רעטָאּפ םעד
 טָאה רע סָאוו ,םירוסי ןוא תורצ עלא ייב ,רעדנווװוװ רעמ סָאוװ רָאנ

 םיא טנַאלש עמ ;קיטסול ןוא ךעליירפ ןעוועג דימת רע ןיא ,ןטילעגסיוא

 רעדייא רָאנ ,טנייוו ןוא עלעקניוװ א ןיא קעווא ךיז רע טלעטש ,טסיזמוא

 0 .ןיוש טגניז רע --- ןקורט ןרעוו ןדערט יד

 םיא ךיז טָאה םע !ןבעל סָאד טאהעג ביל רע טָאה ןעגניז םעדָאוװ

 -ניא טילפ סָאװ ,עלענייפ סָאד יװ ,ןעגניז יוזא ,ןעגניז טלָאוװעג דימת

 טָאה רעבירעד !טשינ ראהרעביוא ןייק ךיז רעביא טָאה ןוא ןטפולרעד

 / .ןסייחעג רע טָאה "השמ, !לגיופ השמ ןפורעג עקאט םיא ןעמ

 טנעקענ טָאה רע זא ,רעטייו ריא טלייצרעד רעדיינש רעד ןוא

 ןגעלפ סָאװ ,םינזח עדמערפ ןֹופ וליפא ;ןכאז עשינזח עלא קינייװנסיױא

 -ןיירא ךיז רע טנעלפ רעט :נעפ יד ךרוד !ןטעליב ףיוא ןענוואד ןעמוק

 | ...ןרעה ןוא ןענעבננ

 .םיורא ןיוש ךיז רע טעבגנ ,עקנירעטאק א טימ ןרָאפ וצ ןעמ טמוק

 טמענ רע זיב ,סאנ וצ סאג ןופ ,זייה וצ זיוה ןופ ךָאנ ריא טפיול ןוא

 -צנעפ ןרעטנוא ןייטש רע טנעלפ טכענ עצנאג-. !םינונינ עלא רעביא

 -וצ ,טליּפשעג םירָאמזעלק עדעמערפ ןבָאה סע ביוא ,חנותח א ןֹופ רעט

 ,יִצ
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 סרעלדיפ םעד ןליֿפא ..ןעננוזענרעביא ץלא ןיוש רע טָאה סנגרָאמ

 יי !הפוח רעד וצ רעגייטש
 הריבג יד ,טלייצרעד רעדיינש דעד --- ,"רקוב יהיו --- ברע יהיו;

 רעד ןיא רע טגניז ,טשינ טגערפ יז זא ,לָאמלייט ןוא ;רעביא טנערפ

 א ,טגניז רע יוװ ,יז טרעה ;ליטש

 סָאדװ ,החמש יד זא ,טלייצרעד רעדיינש רעד טָאה ןנרָאפ ףיוא

 .ןענאטשעגייב עקאט םיא ןייא .,ןייז ךעליירפ עקידנעטשאב

 | ,םיסנ השעמ ןעוועג סע זיא לסיבא

 ,ןרָאװעג קנארק םיצולּפ ןיא רענייז סָאבעלאב רעד ,רעטסיימ רעד

 םיריוטקָאד יד ,טשינ ןיוש רע טעוװ ןבעק גנאל ןא ,טליפעג טָאה רע

 ...טָאדאב סטָאג ףיוא טזָאלעג ןיוש ךיוא םיא ןבָאה

 ןופ טייג רע סָאו ,ןופרעד טאהעג רעצ סיורנ רקיע דעד רע טָאה

 א ןוא חנמלא ןא ביױװ א רעביא טזָאל ןוא שידק א ןָא טלעוו רע

 סָאװ ,טאהעג טשינ רכזב ןייק טָאה דע םוהָאוװ ;המותי יא דעטכָאט

 | ..הכאלמ יד ןעמענרעביא ןוא ןנָאז שידק לָאז

 רע ,ןבענעג הצע ןא טניירפ-עטונ ןוא םינכש ,םיבורק םיא ןבָאה

 הנותח ףכית -- ןסייהענ יז טָאה ?דתפא -- ענייז רעטכָאט יד לָאז

 רעד טימ רעטכָאט יד ןייז סנדפמ םעדייא רעד טעװ ,לעוּפ א טימ ןכאמ
 .ןוז א םוקמב ןנָאז שידק ןוא חנמלא

 | ,רע טייטשאב

 .יז ליוװ לניופ השמ ;ךימ ליוװ יז 'זא ,לרתסא רעבָא טגָאז

 ,רֶאי ןצכא טלא םיוק ןיב ךיא זא ,ריא ןעמ טנָאז

 !ךודיש רעכיילג א סע ןיא ,ןצעביז רָאנ טָאה יז ןא ,יז טנָאז
 ןייק ןיב ךיא ,הכאלמ יד טשינ ןָאק ךיא זא ,רעטייוו ריא ןעמ טגָאז

 ..רעבעגההסנרּפ

 ךָאנ ןָאק ךיא ביוא זא ;ןענרעלסיו א ךיס לעוו ךיא זא ,יז טנאז

 ,טשינ רעליופ ןייק זיוא לנו וו השמ א !דלוש ןיימ טשינ םע ןיא טשינ

 !טנרעקעג טשינ םיא טָאה עט רָאנ ,רע זיא חכאלמ דעד וצ לניסמ ןווא

 .ןנָאלש ?יוו דעטומ יד ,דיא ייב ךיז טעב רעטָאפ רעד

 לגיופ השמ רעדָא ;ןזיא ןוא לָאטש טלאה רעבָא הדיחי-תב יד

 | - ןפשינראג רעדֶא
 . "וַצ יא טימ הריבג ידו טגער פו --- ?טלָאוװעג יז | טסָאה ןיז ,ונ ----

 | | .כוימש םענעדירפ
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 .רתסא ןיימ --- .רעדיינש רעד טלכיימש -- !לסיבא הלאש א --
 -- -- !הכלמה רתסא יוװ טוג יוזא ןוא הכלמה רתסא יוװ ןייש ךָאר זיא

 רע ןוא ,ןכוסמ ןיא הלוח רעד ?ןָאט טנַאקעג ייז ןבָאה סָאװ ןוא
 :טלעווק ;םעדייא ןא ןָא- ,טלעוו רעד ןופ ןדייש טשינ ןפוא ןיאב ךיז ליו
 | !ןייטשאב זומ רע זיב ,גנאל יוזא ךעבעט ךיז רע

 | יי | | !טקעטשעג הּפוח וא ןןעמ טָאה

 ןוא רעטסיימ א ןענאטשעגפיוא ךיא ןיב נָאט ןטייווצ םעד ןוא

 ...תונמחר ןָא ןלעווק ךימ ןגעלפ סָאװ ,יד רעביא הטילש ןעמוקאב בָאה |

 רָארּפ טימ דניצא ייז טלָאצאב ר יצ ,טגעהפ הדיבג .יד זא ןוא

 שטנעמ א ןא ,טביילג רע ...!םולשו-סח -- :רע טרעפטנע -- ,טנעצ
 !ץראה ןפיוא רעטיב רָאנ םיא זיא סע ןעוו ,רזכא ןא טלמעד ! רָאנ יא
 ןיב ךיא ..ןסעב} םעד טזָאלעגסױא רימ ֹוצ ייז ןבָאה ,ןטילעג ןבָאה יי

 ?ךיא רעבָא ...ןעוועג רעטסכאווש רעד ךָאד

 ..טרעטיבראפ טשינ ןיא ץראה ןיימ ,ךרבתי-םשה ןיא טביולעג

 | | ."..ןעמ טגניז ,שפצתמנע ןא לָאמא ךיז טפערט

 ,ךיוא טנניז ?רתסא ןייז יצ ,טנערפ הריבג יד

 ןפוק א ףיוא טשינ רָאנ ,טגניז הכלמה רתפא ןיימ ---

 יייפא רע ןא ,טנָאז לניופ השמ ןוא ,טשינ טייטשראפ הריבג ידי
 | | | !טשינ ךיוא טייטשרא

 .-ועלק ןעגניזכַאנ לָאמא טנעלפ רע ביוא ןוא !יוזא ןיא ן'זיא רָאנ

 ..,םינונינ סלרתסא טנייה רע טגניז ,םינזח רעהֶא םירָאמ

 | ןיוזא ןיא סע ןא ,ןלאפעננייא םיא ןיא דניצ טשרע
 ,ןמיס א זיא !ךיז טגניז ,ןיירא ןגיוא יד ןיא דיא קוק ךיא זאא

 | ."!ןוגינ רעד ,רע טקעטש טרָאד זא
 -בָאנ טנָאז לניופ השמ ןוא ,?סקא יד טימ רעטייוו טיצ הריבג יד

 !יוזא זיא סע רָאנ ,טשינ ךיוא ןיילא טייטשראפ רע זא - ןֿפָאמא

 / ,ףיוא ךיז טכייה ןוא רע טנָאז -- !סע ןיא יוזא --

 ןוא ,טלָאצאב םיא טָאה הריבג יד ;טקידנעעג טעברא יד טָאה רע

 ...ןעגנאגעגקעווא זיא רע

 טשינ רעטייוו טָאה יז ...ןבילבעג ןיילא רעטייוו זיא חריבג יד ןוא

 רעדיילק יד וליפא ןיוש יז ןבָאה סע ;ןָאט וצ ךיז טימ סָאוװ ,טסווועג

 ךָאנ יז טָאה ןטסעמנָא םייב רעסיוא. ןעמונדאפ טשינ גנוריצ ןטימ

 | !טאהעג טשינ בייל ןפיוא ,ץלעּפ ןרעייט םעד ,הנתמ סנאמ םעד
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 ...ןכאמוצדעביא םישובלמ טָאה יז זא ,םיצולּפ ךיז יז טנַאמרעד

 | | - .לגיופ השמ ךָאנ טקיש ןוא
 .סעומש א רעטייוו ךיז טכאמ סע ןוא

 רתסא, ןייז טיפ טבעל ?ניופ השמ יו ,ןסיוװ ?יוו חריבנ יד

 :טלייצרעד רעדיינש רעד ןוא ,"הכלמה

 סע -- ,רע טנַאז -- ,רָאי עננאל ףיוא ןבעג לָאז ךרבתי-םשה ---

 ..ןןטאש טשינ גוא ןייב ןייק רָאנ זדנוא לָאז

 ,..ןביוט יד יו ךיז ןבעל רימ

 ןטימניא ...רעטוּפ ןיא ןוא ךלימ ןיא ךיז ןעמ טדָאב קידנעטש טשינ
 ..?סיוא סע טכאמ סָאוו רָאנ ,שיילפ ?לקיטש א לָאמא טלעפ ךָאוו רעֶד

 יד ,ןדירפוצ רָאנ ןיא שטנעמ רעד יבא ..רקיע רעד ןיא סָאד טשינ |
 ...ןסע טסייה ,חמשנ

 טנערפ -- ?ןעוט ייז סָאוװ ;ןייז שרודו רסֹוח ןֶא טבייה הריבג יד |
 ,.ייז

 יג ךיא ...טעברא ןיימ רימ וט ךיא --- !{ןָאט רימ ןלָאז סָאוװ ---
 !חנאד א ,טשאוו ןוא טכָאק ,טרעק :עטסָאבעלאב זייא יז ןוא ,ּפעטש ןווא
 ,םנטייווהעחנופ וצ ךיז טרעה יז ןוא גניז ךיא ;טעברא יז .ןוא טעבדא ךיא
 םייב ךיז טצעז ,וצ רימ וצ יז טמוק ,טייצ יז טָאה ;עלעקניוו ריא ןופ
 ,..שיט

 רעד ףיֹוא ןָא סע יז טראּפש ,יז טָאה לּפעק קידווענח ןיילק א

 י ,,.םנאה
 ..רימ ףיֹוא יז טקוק ,עסיורג יז טָאה ןגיוא

 יז טרעוו ,ןיירא ןגיוא יד ןיא ריא קוק ןוא סיעכהל ריא ךיא וט
 ..ןעגניז וצ ןָא ךיז טבייה סע זא ,ךעליירפ טרעוו רימ ןֹוא ,ךעלטיור
 ..דניצא טרפבנ !השקשינ ךיז טבעל סע !ךיז טגניז

 | | ?"דךניצא , סָאוװ ---

 -ינש רעד טרעפטנע -- ,ךאז עסיורג א זיא "דניצא , רעד {ַא ---

 -יה א סלניופ השמ ..,טלעוו רעד ףיוא טמוק עלעגייפ יינ א -- ,רעד

 ..עלענייפ סהכלמה רתסא !ןעמוק טעװ .עלעג

 ,הריבג רעד ייב טעברא יד טקידנעעג טשינ ךָאנ טָאה ?גיופ השימו
 י ...ןיירא טעב ןיא ךיז טכיר ,הכלמח רתסא ןֹוא
 רעד וצ טיינ ןוא בֹוטְׁש ןיא ןעבָאב יד רעביא טזָאל לניופ השמ = |
 . .ןעמוקוצ קירוצ דלאב וצ טנָאז רע ;טעברא
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 !דניוושעג יוזא טשינ טמוק ןוא
 ךָאנ טציז לגיופ חשמ ןוא ,ןעמוקאב ןעייוװ לייוודעד טָאה רתסא

 יז ןייש יוװ ,זיא ?רתסא טוג יוװ ,טלייצרעד ןוא טעבדא רעד ייב ץלא
 | | יי .ריא ֹוצ זיא רע ןדנובעגוצ יוװ ,זיא

 ייינ יז ףראד דיילק סָאד ;ןיינקעוא טשינ םיא טזָאל הדיבג יד }

 י 0 | .,.קיט
 | וי .רעטייוו טעברא רע
 ןעמ טנירק ; טעג ראמ !עטהרדש עתמא ןא יו טלָאצאב הדיבנ יד

 רעניילק רעד ...ןכאז עטוג ןפדאד טעװ "הכלמה רתסא, ןוא ,ןכאז עטונ
 | | !ןפראד ךיוא טעוװ ?גיופ

 !רעקידעקאנק א ןייז טעװ תירב א ןוא

 ...טלייצרעד ןוא ,טגניז ןוא ,דניוושעג דע טעברא

 טָאה הכלמה רתסא ןוא ,טקראטשעג ךיז ןבָאה ןעייוו יד זא ןואי
 א טימ ןעמוקעגקירוצ הנכש יד ןיא ,לניופ השמ ךָאנ הנכש א טקישעג

 יד ןיא ןעמוקעגסיודא ;ןעזעג טשינ לניופ השמ טָאה יז זא ,הבושת

 ןיוש םיא טעװ יז זא ,טגָאזעג ןוא טנפעעג ןיילא ריא טָאה יז ...חריבג

 יה יי | . / !ןקיש
 ערעדנא ןא זיא ,ןרָאװעג רעקראטש ךָאנ ןענייז עו יד זא ןוא

 -נָא, טלָאזעג ןיוש טָאה סָאװ ,ענעדיי ערעטלע ןא ןיוש ,ןעגנאגעג הנכש

 יז רָאנ ."רנּפ א יוװ ןּפעלש םייהא ןֹוא תואּפ יד ייב 5 יופ השמ ןעמענ

 -קירוצ ךיוא זיא ןֹוא הדיבנ רעד ןג עק טאהעג הזעה יד טשינ ךיוא טָאה

 | ..ןקיש דלאב םיא טעוו יז זא ,הרושב רעד טימ ןעמוקעג

 לעווש רעד רעביא -- ,ךיז יז טדעפטנעראפ --- ,ךימ טָאה יז --

 !טזָאלעג טשינ

 רעסיו רע א ןיא זיא ?רתסא זא ,טנָאזעג טָאה עכָאב יד ןא ןוא

 טסייוו ,ןייז םחדמ טשינ ,םולשו-סח ,ךיז טעוו ךרבתי-םשה ביוא זא ,הנכס

 הי / .יןייז ןָאק ףוס רעד דעד סָאוװ ,טשינ יז

 . ןָאטעג יירשעג א רעצ סיורג ראפ תדלוי יד טָאה
 ,למיה ןופ ןרָאוװעג רזננ דימ  ףיוא זיא סע בייא ,םלוע לש ונוביר

 דניק ןגייא ןיימ ןוא טלעוװ דעד ןופ ןיינקעווא ידפ יוזא לָאז ךיא זא

 !לגייפ השמ ןיימ ןעז לָאמאכָאנ שטָאכ ךימ זָאל ,ןעז טשינ
 זא :טנָאזעג ןוא ןעמוקענסירוצ ןוא ןפָאלעג זיא הנכש עטירד א ןוא

 "עג הדיננ יד םָאה יוזא !דיילק סָאד ןיוש טקידנע רע ,רע טמוק דלאב

 | - יי ...טנָאז

 תונככ זיא סע זא) טסוװעג טשינ תמאב . טָאה הריבנ יד ןֹוא

 | ..ןרייד ךיז וצ טזָאלעג טשינרָאג טָאה יז ,תושפנ
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 תוחוב עטצעל יד טימ תדלוי יד טָאה --- ?טרָאד ייז ןעוט סָאוװ -

 רעטנוא עליו א ןענאטשעג זיא יז ןא ,הדומ זיא הנכש יד א

 סָאװ טנָאז ,סעּפע טלייצרעד ?גיופ השמ יוװ ,טרעהעג טָאה ןוא דיט .רעד

 ...טכאפ ,הדיננ ירד ,יז ןוא ,חמלמה רתסא ןיימ ,חכלמח רתסא :לָאמא
 :ןפורעגסיוא טָאה לרתסא ןוא

 רבק .ןיא ;ןיירא טיוט ןזיב ןכאל ןיוש יז ?ָאז ,םלוע לש ונוביר --+

 | | ,ןבאל יז לֶאְי

 ...ןעמוקעגקעווא זיא יז ןוא

 .!!ערמ-ביכש א ןופ הללק א ןעוועג זיא סָאד

 !הללק יד ,ןרָאװעגנ םיוקמ זיא יז ןוא

 | !ןכאל וצ טרעהעגפיוא טשינ ןיֹוש טָאה הריבנ יד

 םינּפ םוצ ןרָאװעג טּפעלקעגוצ יוװ ריא ןיא ?כיימש רענעדידפוצ א

 | !יז טכאל ליומ סָאד יז טנפע ,ןֹוא

 ראה טָאד ;םירוסי עטסערג יד ייב ,רעצ ןטסעדנ םייב טלכיימש יז

 הי !טכאל יז ןוא ,טכעדב

 ןעװ יוװ ,טכאל יז ;טיוט םעד ךיז ףיוא טעב יז ןעוו ,טלכיימש יז

 !ןעועג לאונה-ךאלס א ריא ראפ טלָאוװ תומה-ךאלמ רעד

 טזייוו ןוא םנטייוונופ ךיז טלעטש רע ,תרשמ רעד ןיירא טמוק םע }
 יי ,ןאמ ןופ יאדווא ,ווירב א טָאה רע ,ריא

 ריא לָאז רע ןא ,ןכייצ א ןבעג םיא לָאז יז ,טראוו ןזא רע טייטש
 ,רעכעלדניירפ טנייה סעּפע זיא יז זא ,רע טשזרעד ;ווירב םעה ןעננאלרעד

 | !טלכיימש יז זא ,לָאמעלא יװ
 ,טכאל ןוא ליומ סָאד יז טנפע ,טשינ ןעוא ענייז רע טביילג
 ...טכאל ןוא ,ווידב םעד ןעגנאפרעד לָאז רע ,ןנָאז םיא ליוװ יז
 רענעטלאהאב א ,רענעפאלעגסיוא ןא עבטכ ןעוועג ןיא תרשמ רעד

 רעדנא רָאג ןיוש רדיא ףיוא רע טקוק ,עשר

 ..,רעטייוו טלכיימש יז

 !טכאל -- ןוא ליומ סָאד רעטייוו טנפע ,ןרעזייב ךיז ליוו יז

 ?תסחוימ רעד טימ ?ןרָאװעג ריא טימ זיא סָאוװ ---

 סייג .ךיז גיוט םיא יוװ ,רע טרעלק .ןייטשראפ טשינרָאנ סע ןָאק ר

 !טלכיימש יז -- ,וצ רעטנענ דע
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 | יה  !רעטנענ ךָאנ ֹוצ רע טייג ,ןעוועג ןח אשונ ;נילצולּפ ריא ייב טָאה רע זא ,עשר רעד ,רע טניימ
 ,טנאה יד רע טשוק !טלכיימש יז !טנאה רעד ייב ןָא יז רע טמענ

 | - !טכאל יז --
 ָא רע טסענראפ !תרשמ רענעטאלעגסיוא רעד ,טשינ רע ףראד רעמ

 / ןעמוקנָא ןָאק רע זא ,געו ןופ טקישעג טָאה סאבעלאב רעד סָאװ ,ווירב|
 ..ןםֹורא יז טמענ ןוא --- .ווירבו ןכָאנ דלאב

 : | זטכאל יז ,טלביימש יז
 / הא ךיז טוט סע סָאװ ,רע םעז ,סָאבעלאב רעד ןָא עקאט טמוק

 ...סיורא יז טפראוו -- ןֹוא ןָא יז טמענ
 י | !טכאל יז
 ..טלכיימש ןוא םורא טייג יז ,יינש א ,טלעק א ןרעטניוז זיא םע
 ;טכאל יז ןוא ,רעדנווװ עריא ףיוא טפיול עמ ךָאנ ריא טפיול עמ

 | ..טכאל ןוא טלכיימש יז

 טלטעב יז --- ןסאג יד ןיא םורא ,קידנכאל ,ךיז יז טביירט יוזא ןוא
 - .טכאל ןא

 יז ,יז ןקיניּפ ןשטנעמ עטכעלש ,רענייטש ךָאנ ריא טפראוו עמ -
 | | | ,טכאל ןוא טלכיימש

 םוצ עשר ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ טנאה ןייא ןופ רעביא טייג יז
 -עג ןקידנגנילק ןטימ ,םינּפ ןפיוא עלעכיימש ןטרעווילגראפ ןטימ ,ןטייווצ
 | יי סיומ ןיא לרעטכעל

 ַא טימ ץלַא ןוא --- הנרדמ רעטסקירעדינ רעד ףיוא ןזיב טלַאפ יז |
 ןליומ ןיא רעטכעלעג א טימ ,םינּפ ןפיוא לכיימש

 - ןוא ,טיוט םוצ יב ;טכאלעג ןוא טלביימשעג יז טָאה יוזא ןוא -
 | | !טיוט ןכָאנ

 ןוא ,סיורא ףוג ןופ ריא ךיז טסייר המשנ יד ,טכא? ןוא טססוג יז
 : | / ..שבאל םינּפ סָאר

 ..!ןרבק ןיא ןליפא טכאל םינּפ סָאד ןֹוא

 ,ןיירא רבק ןיא טזָאלעגניירא יװ ןבָאה סָאוװ ,םיאשונ עכעלטע יד
 ןיוש ןלָאז ייז ,ךיז טלייאעג ןוא ,טישראפ רבק םעד קערש-טיוט טימ ןבָאה

 ...ןעז טשינ לביימש ןטסיוו םע

 א ןופ םרפב ,הללק א ראפ .ייא טיה :דמלמ ןנחוי ךייא טנרָאװ
 יי | .!ערמ-ביכש
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 סנּפָאקוצ ססוג םייב

 ןופ ץנאלנּפָא ןג --- ךאלמ .רעקיטכיל א - ןדע-ןג ןופ שמש רעד

 ןופ טכאנראפ לָאמנייא טמוק  ,דָאנעג רעקידנלארטִש םנעמַאנ ןביל ןייז

 ןופ לרעטצנעפ א ,טגרָאזראּפ ןוא טרעדורעצ ,טנפע ןוא סיורא ןדעדןג

 "עיודט א טימ ךיז טדנעוו ןוא ּפָאק ןקידנלא ר .םעד .םוורא טנייב ,למיה

 :טנערפ ןוא ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ֹוצ עמיטש רעקידנרעטיצ ,רעקיר

 ?ךיז טוט דעײלָאוװיקסנָאק לבייל יייב סָאװ ,ןוז ,טשינ וטסייוװ |

 . - ..טשינ טסייוו יז ;טנייווש ןוז יד

 .קורוצ ּפָאק ןקידנלארטש ןייז ךאלמ רעד טיצ רעקיורמוא ךָאנ

 / ,ךאלמ רעד קיורמוא זיא טסיזמוא טשינ ןוא -|
 "מיה; ביז עלא נָאט ןיא לָאמ ייווצ ןשיו םינש המכו המכמ ןיֹוש

 ... לאדשיי-עמש , סרעײלָאװװיקסנָאק לבייל טימ  ןעל -

 םייב סנסופוצ : "ר -חא; ןייז ךיז טישעצ טיורש רענרעבליז א יוװ

 ,טמורב ןוא ,טמושז ןוא "דחא , רעד ךיז טרעלָאק סע ןוא ..,דובכה אסכ

 םעד וצ טקנעב ןוא טסולג סָאװ ,ךעלעגייפ-רעמוז הנחמ א יו ,טדיז ןוא

 ,ריא ןיא טנערב ןוא ךיז טירב ןוא ריא וצ ןגיוצעגוצ טדעוו ,םאלפ

 2 יב .."הבהא לש םירוסי , ןופ גונעת ןטסערג ןטימ

  .טהעחעג תירחש וצ םיא דע טָאה לָאמ עטצועל קָאד

 | | .טלעפעג ןיוש רע טָאה החנמ וצ

 המינּפ א רעבירעד ןזיא ןטלעוו עֶלא ןופ גנאזעג-ביול ןוא טעכ ןיא

 | וי יי | | ...ןעוועג

 ענורטס א ןילכ יא ןרָאוװעג ליטש גנילצולּפ ןויא רעטסעקרָא ןיוא =

 - ,ןרָאװעג טמוטשראפ זיא ןוא טצאלּפעג טָאה לדיפ רעטשרש ןא ייב

 ?החנמ ןענוװאד ווצ ןסענראפ .רועילָאװיקסנַאק לבייק טָאה יצ

 ?בירעמו ייב סהחרשע-הנופש ייווצ ןגָאז רע טעוו

 א
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 ץנעטלאהאב ליטש יד .ןוז יד ּפָארא לייוורעד ךיז טזָאל רעקירעדינ
 ןוא -- ,ןשינעטלעהאב ערעייז ןופ ןעמוקוצסיורא ,תושר ןגירק סנטָאש
 -ורג ןֹופ ,םימי ייב ןזדלעּפ יד ןיא ןטלאּפש יד ןֹופ סיורא ןכירק ייז

 .ןשיוװצ ןוא דעמייב רעטנוא ןופ ,תוירבדמ עטסיוו ןיא ןלייה ןוא רעב
 ךיז ןטי ירּפשראפ ייז ןווא .,,רעדלעוו !עטספיט יד ןיא רעטעלב ןויא ןגייווצ
 ...םורא ןוא םורא ךיז ןטכעלפ ןוא בושי ןרעביא

 ןעקנאלב ןרעטש ןוא הנבל ,ןצנאנניא ןֹוז יד ּפָארא זיא טא ןוא
 רעד רעביא הלשממ יד רעביא ןעמענ ןֹוא ףיוא קידנגייוושזליטש
 -יכראפ רעייז ןבעוו ןוא .עניּפש ייז ןוא ,,טכאנ רעביא ףיוא טלעוו
 רעטרעטאמהאפ רעד רעביא ץעג| עניד-רעבליז א -- סבעוװניּפש טפוש
 | | | ...דרע

 יד ןרָאװװעג ןעקנוזראפ למיה ןרעביא זיא ןוז .רעד טימ ;ךיילנ ןוא

 רעד טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןרעטש ןפיוא "תמא, טפירשפיוא רעד טימ היח

 ײליז רעה טימ היח יד טייז רעשייווצ רעה ןוופ .ןעמווושעגסיור וא זיא הנבל

 .- ..."הנומא , טפירשפיוא רעד טימ ןווא ןרעטש -ןפיווא .טסערט דענרעמב

 .ןוא ?מיה ןופ ןרעיוט יד קידננייװש-ליטש ךיז ןענעפע .דלאב ; ןוא

 / סָאװ ,ןשטנעמ ענעפַאפשעגניײיא ןֹופ תומשנ תונחמ עצנאנ ןקידא ןזָאל

 ,רעכיב עקילייה י יד .ןיא ןביירשראפ ןוא ףיורא טכאנ ףיוא טכאנ ןעמוק
 | | 0 ,..גָאט רעד טבעלענּפָא ךיז; טָאה סע .יוזא יו

 ןסאילימ --- ןענַאיימ ןשיֹור סע ןוא ,ןרעדעפ יד ןּפירקס סע ןוא
 | -טיור ךיוא עטנאמ ,ןעטקעלפ םוראו ,עייורג בור'ס .,יינשי יו ועסייוו פו יטו ,פנווליפ

 יו | | | | ...עטקיטולבראפ

  -עג ןופ שיורענ טשימענ א טימ לופ ןרעוו ןעלמיה ןביז עלא ןוא

 .-צולּפ = ווא ..יקערש הא  גנונעפָאה ,טפאשביל ,ש"נעקנעב ,הטרח ,טעב

 - ,טראטשראפ יו ץלאי טביילב .גניפ

 ךיז טלקיוו ,לּפענו רענרעמפיז א ליטש ךיז טלקיוו דובכה יאסכ םו ךא- |

 : | ,..רעלעקנוט ןוא .רעלעקנוט טרעוו ןוא ךיז טלקיוו ןוא

 :ביוש א ןופ יוװ ןעמורב א ךיז טרעה ?ּפענ םעד רעטניה ןופ ןוא

 ...זיוה ןיימ טכאמעג בורח בָאה ךיא סָאוװ ,רימ זיא ייוו;

 : ...ץאלאּפ ןיימ טנערבראפ בָאה ךיא סָאוװ

 - .="ןוז ןסיצנייא ןיימ ,ןוז ןיימ ןבירטראפ בָאה ךיא סָאװ,

 / ..ןעלמיה ןביז עלא ךרוד טיינ תונמחר ןופ רעדיוש .א ןוא

 .ןטלאהראפ םעטָא .ןייז טָאה ץלא ,ליטש רעטייוו טרעוו סע ןוא !

 א הרושב א ףיוא ,רעדנוװ א סעּפע ףיֹוא ,סנ א ףיוא יוװ קידנטראוו

 | | יי ,..עיינ
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 ..ןעשעג טשינרָאנ רעבָא ןיא סע

 ,ןאה רעד טיירק סע ;לוק יא ןטנוא ןופ ךיז טרעהרעד סע |

 רעדיוש רעטפושיכדאפ דעה ,לּפענ רעד ּפֶא טייג דובכח !אסכ ןופ

 ,למיה ןופ רעטצנעפ יד רעטייוו ךיז ןענעפע סע ...טנירעצ ןוא טצאלּפ
 -ךעדעלפ ענעטנאילירב טימ םיכאלמ ..,סיֹורא קירוצ ןעילפ תומשנ יד

 ןוא עטנייווהאפ ,עטרעטיצראפ יד ,עטקיטעּפשראפ יד סיורא ןנָאי ןשיו

 | | = בי ...ענעקָארשרעד ףיט
 וצ ןטנוא טּפאלק עמ יוװ טרעה עמ ןוא ,גנאפ טשינ טרעיוד סע

 | טי | - ,..תוצח

 "חנומא , ןכייצ רעד ןרעוו וצ רעסאלב ןֹוא סאלכ ןָא טבייה דלאב

 ךיז טקעוו ?אדטש רעכעלטיור ,רעניד א .טסערט רענרעבליז רעד יףיוא

 | | יי ...טייז-חרזמ ןופ
 טנפע ןיוא וצ טייג ,םולח ןפיט א ןופ יוװ ךיז טקעוו שמש-ןרעזןנ רעד

 ,טפור ןוא ּפָאק םעד סיורא טגנייב ,?מיה ןיא לרעטצנעפ א לָאמאכָאנ

 : :קידנגערפ
 רימ ריא טנעק יצ ,טדניוושראפ ריא רעדייא ,ןרעטש ןוא הנבל ---

 | ?טריסאּפ רעילָאוװיקסנָאק ל?בייל טימ טָאה סע סָאװ ,ןנָאז טשינ

 ,ןטייוו ןופ ?דנרעטש ןיילק א טרעקאלפעצ-ןדלָאג ךיז טָאה טלמעד ןוא
 טרעפטנעעג טָאה ןוא לרעטצנעפ םוצ ןעמווושעגוצ ןוא

 !ךאלמ רעקיטכיל ,,סייוו ךיא

 לרעטצנעפ ןייז ןיא בָאה ןוא ןעמווושעג עילָאװיקסנָאק ךרוד ןיב ךיא

 ...ןאמ רעטפוא ןיא ,..דעילאוויקסנאק ?בייל ,טבראמש רע ...טקיקעגניירא

 רָאנ .רעבליז ןייר יו טקנאלב עדדלָאק רעד רעביא דרַאב עסייוו ןייז

 טָאה עמ יוװ ,ןעזענ בָאה ךיוא .,,לענ ןוא ןּפמורשעטנייא ןזױא םיִנּפ סָאד

 רעג טשינ רעוא בָאה ךױא ;טניילעג רעכעלזַאנ יד רעטנוא רעדעפ א םיא

 .ןריר ךיז לָאז יז ,ןעז

 תושח ןייק םענייק ייב טָאה ,ןדעדןג ןופ שמש רעד ,ךאלמ רעד ןוא

 ךָאנ דרע רעד ףיוא ןסָאשענּפָארא רע ןיא ומצע תעד לע ,ןעמונעג טשינ

 | -- .המשנ סיעילָאוװיקסנָאק לבייל

 .ןדע-ןנ ןיא ןייז דיירֿפ עטכירעגמוא ןא טעוו סע |

 ,טכארטעג רע טָאה יוזא

; 

 ...עסייוו יד יוװ עצראווש יד --- רָאנ ,םיכאלמ ןועילפ קנולפ

 -עג ןיוש רע טָאה ,ןעמוקענּפָארא זיא ךאלמ רעקיטכיל רעד זא ןוא

: 



 | ...סנּפָאקוצ ססוג םייב ךאלמ ןרעטצניפ א ןפָארט
 א ןדנוא וצ רע טָאה יצ ,סיורא רעירפ רערעטצניפ רעד זיא וצ |

 | | ?טסייוו רעוו ?געוו ןרעצריק
 -רעד .,ךאלמ רעקיטכיל רעד ךיז טרעדנווװ --- ?ָאד וטסוט סָאוװ --

 / !רעילָא וויקסנָאק ?בייל ךָאד זיא סע .ןקָארש

 עסייוװ תו רושי ייווצ ןוא ,רעצדאווש רעד טכאל --- ?סָאוװ זיא --}
 ..פיומ ןטמורקענסיוא ןופ סיורא םיא ןצילב ןייצ

 | ,ןרעדןג ןופ שמש ןיב ךיא !המשנ ןיימ זיא סָאד ---|

 ןיב ךיא :חיוועה א רעצראווש רעד טכאמ -- !םענעגנַא רעייז ---
 !ןעז ריִמָאָל רָאנ ,םונהיג ןופ טוטיּפאל א רָאג

 סע ןוא -טעב סנקנארק ןרעטנוא סופ א םימ ראש א טיג רע ןוא

 'ו 2 2 ,קאז רענעדנובראפ יא סיורא ךיז טקור
 ?קאז ןיא ָאד טגי9 סָאוװ ---

 .ןפערט ךאלמי רעטונג רעד ליוװ --- ,ןיליפת ןוא תילש -- ||

 !ןעמי טלאהאב תוריבע ?ןטלאהאב טעב ןרעטנוא

 טנפע ןוא ,ףיוא םיא טדניב ןוא קאז םוצ ּפָארא ךיז טגייב רע ןוא

 ץנאלג רענעדּלָאג א -- סופ ןטימ סיוטש א םיא טגנאלרעד ןוא ,םיא
 -- ךָאנ םױא .טפוול גנאלק רענעהלָאג וא ,בוטש רעה רעביא .ךיז טפראזו
 ...םיֹוא ךיז ןטיש ךעלדנער ענעדלָאג

 :ךאלמ רעצראווש רעד םיוא טפור --- !טלענחהפיזג ,טלעגחחבנג --
 "ותי ייב טלזנעג ,תונמלא ייב טביורעג ,ענולק טשינ ייב טראנעגסיוא

 יז ןענייז ןרעהוט עקיטופב טימ ...ץעמונעגסיוה וא סעקשיּפ-הקדצ ןֹופ ,םימ

 טקעוװ רע יוװ ,עז ןוא ...ייז ןָא ןּפעלק ןקעלפ-טולב עקיצראח ןוא ןשאוועג

 | !דלָאנ ןייז טריר עמ זא ,ךיז

 וי ,..םסוג רעד ךיז טפראוו ןגיוא ענעסָאלשראפ טימ = |
 סָאד ךיז טלעטשדאפ ןוא ךאלמ רעסייוו רעד טכיילב טהעטיצראפ

 טסייר | ןדָאל ןופ טלאפש יא ךרוד  .,,לנילפו ! דא רעטשדע רעה טימ םינּפ

 .םעססוג ןרעביא טלאפ רע ,ןוז רעקידנגרָאמ רעד ןופ לאדטש א ןיירא ךיז

 | | | ,ןרעטיצ ייז --- ןעמערב
 :ףיוא ןניוא יד בלאה רע טנ גע לָאמ ןטצעל םוצי

 טימ ןּפיל עטלענראפ ,עטמיושרואפ יד ןנערפו --- ?ָאד זוא רועוו ---

 ...טאלב ןטליופראפ .א ןֹופ ךדָאש א

 ןיב די יא סָאוװ ,ךיא :ךאלמ דעטכעלש רעה טרעפטנע --- !ךױא --

 .!םוק ...ןעמוקעט המשנ ןייד ךָאנ

 ?ןיהווו -
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 הרי 71 עי * הי + -: !ןירא םונהיע ןיא =-- }
 : ,וצ ןגניוא יד קירוצ 'ס ססונ) םעדי ןלאפ קערש ראפ -- =

 . הבושת וט --- .ךאלמ רעטונג רעה טפור --- !טָאװ טעב ,טעבו ---
 | -- .,רלָאג ןייד ריקפמ ייז .,.טייצ ךָאנ זיא סע

 ,ןָא םסונ רעד טנייה --- ...עמש --- 7
 ןוא ךאלמ רעטכעלש רועה: טגָאז --- !ןייז . דיקפמ טשינ טעוו דע ----

 ןרעטנוא ןוא ,ּפָאק םע'ססוג ןרעביא ?נולמ ןצראווש .,ןרעווש ןייז טגייל
 י .טקיטשרעד ססיג ןטימ ןעמאזוצ ?וק סָאד טרעוו ?גילפ

 .טמעשראפ ּפָא קידוצ ךיז טקור ךאלמ .רעסייוו רעד

 ,שיורעג ןשיװצ ,טכאנ רעבלאה רענעפַאנראפ ,רע רעטצניפ א ןיא
 ךערייבש-הר ראש א ךרוד ךיז טדיינש ,םונהיג ןיא רעדליּפעג ןוא יי ושעג
 ;לעפאב קיד

 יד ןדיינש ךיז טנעלפ רע ,,.סיוא טייג שזַארַאבז ןופ עקנמחנ ---
 ןסענראפ לָאמנייא טשינ ...ןפראווקעווא ,טרעּפיהעגרעביא טשינ לגענ
 | ?המשנ ןייז ךָאנ טייג רעוו --- ,ןשנוואד וצ החנמ

 .הלבחזךאלמ א ןָא ךיז טפור ךיא --
 ,עלָאמס לסעק ןקידעכָאק א וצ לייוורעד טיירג --
 ...םוניחג ןופ םיורא טילפ ןוא רעטנוא טגנירּפש רע
 יד ;ךיוא עטוג דעבָא קילג םוצ ,םיכָאלמ עטכעלש ןעילפ דניוושעג

 טנַארט תונמחר עטסערג סָאד רָאנ ,זחנוא ןופ רעטייוו רשפא ןענייז עטוג
 | : | ,,ייז

 טָאה ,ןעמוסעג טעב םסנקנארק םוצ זיא הלבח-ךאלמ רעד זא ןוא|
 ןוא ןסעזעג ןיא רע .ןּפָארטעג ךאלמ ןטוג ןסייו א סנּפָאקוצ ןיוש רע
 | | ,טסיירטעג טָאה

 רָאנ ןיא סע ...טיוט ןראפ ,שטנעמ רעמערָא ,טשינ ךיז קערש ---
 ;רָאז ןופ ...טכיל ןוא טייקרעטצניפ ןשיווצ ץענערג עצרוק א ,קירב א
 יב ..סילנ ןוא ור וצ גנאנרעביא ןא ןרמוא ןוא

 ןנַארטראפ זיא רע ;טשינ טרעה ,ךיז טכוד ,רעקנארק רעד רָאנ = |
 ..טנעוו יד ףיוא םורא ןעשזדנַאלב ןגיוא 'עקידנעמאלפ יד ןוא

 טקוק ןוא ריט רעד ייב .ןייטש טביילב ךאלמו רעצראווש רעד ןֹוא
 ,..טרעדנוווראפ

 .ךאלמ ןסיטכיפ םעה דע טנעהפ --- ?רבח ,תועט ןייק טשינ טסָאה ---
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 ןרָאװעג טקישעג ןיב ךיא -- :רעטוג רעד טרעפטנע --- !ןייג ---

 יא טסנעק ֹוד ;המשנ רעקיצראהמראב רענייד רעד ךָאנ ,המשנ רעד ךָאנ

 - ז 0 !ןבָאה טשינ הטילש ןייק ריִא ףעב

 | ...!ןטינשעג לגענ יד ןיד יִּפ לע טשינ טָאה רע --

 רָאנ -- ןךאלמ רעטונג רעד רעביא םיא טקאה --- ,סייוו ךיא ---

 -אווש .ראפ רָאנ ...טבעלעג טשינ ךיז .ראפ עגר עקיצנייא -ןייֵק האפרעד

 ?"ראֹופ ,עטדעטצניפראפ ראפו ,םימותי - ןוא תונמלוא דאפי ,עקנוארק ןווא עכ

 יי יה יט ...עטרעטאמראפ ,,עטלגָאוװ
 החנמ טָאה רע לָאמ לפיוו ןבירשחאפ זיא- ךוב ןיא זדנוא ייב -

 : ...טלעפראפ

 ןצעמע טפראדעג טָאה עמ ןעוו ,טלעפראפ טשינ לָאמנייק רָאנ

 ןקיטפעחק וצ ןיא ןקיצראה וצ ,ןטסיידט וצ ןסענהאפ טשינ לָאמנייק .ןפלעה

 טלָאזעג טָאה לאה יד וו ,דימי ןלאפעגּפָארא ןענייז לגילפ יד ווו ,טדָאד
 .,טכאדעג ךיז טָאה ,גנונעּפָאה עטצעל יד ןוז ,ןסיגראפ המשנ עטסנייר יד

 יא ךאד םעד ...טיובעג טשינ זיוה ןייק ךיז טָאה רע ...ןדנווושראפ זיא

 "ביל ןייק ,טעבעג ךייוװ טשינ ךיז טעב ןייז ,טכירראפ .טשינ ּפָאק ןרעב

 .רעג טשינ רעדטיק ןופ תחס) ףיוא ,טכוזעג טשזינ יורפ ןייק ייב טּפאש
 - .ןטלאהעג עי טָאה ערעדנא .עלא לייוו ...ע רעדנאי ראפ ץלא רָאנ ...טּפָאה

 - טיפ יי ..ךיז ראפ רעסעב
 א ףיוא ..?מיה ןרעביא ןפיורד ןיא ךיז ןעיצ  סנקלָאװ עצדאווש

 -סעפ ךָאנ ןוא ןשָאלדאפ טרעוװ רע רָאנ ,ץילב א ךרוד ךיז טדיינש עגר
 ערעטצניפ ,עקיד יד ןעמאזוצ .ךיז ןסילש רעגנע דאנ ,ךיז ןעיצ רעט
 | .סנ םקלאו

 .טקעוועג ססונ םעד לָאמ ןטצעֿפ םוצ טָאה ץילב ר
 | ןגער ב) יי ?סנּפָאקוצ .רימ טציז רעוו ?דימ) ייב ָאד זיא - רעוו ---

 יי | | / .ןּפל עטנע רבראפ יד

 יטביפ סנעמָאנ ןביל  ןייז ןו - ,ךאלמ רעקי טכיל א ,ךיא ,ךיא

 םוק ...!טקישעג חמשנ ןייד ךָאנ ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ ןוא ...אילמּפ רעק

 2 2 2 2 2 . טיט טימ
 .רעקנארק רעה טנערפ --- ?ןיהווװ ---
 20 | !ןיירא ןדע-זנ ןיא .ףיורא .למיה םוצ

 ןךוא :;ץיה ןיא ססוג רעד ךָאנ טלמאטש -- ..,ןדעדןנ -..,למיה ---

 ?טרָאד ןדעדונ ןיא ,למיה ןיא טרָאד ךיז טבעל יוזא יו

 ---  אסכ ןופ ץנאקג ןיא ,טלארטשאב דָאנעג סטָאג ןופ .,,טוג '

 .יֿפעק יד ףיוא ןעניורק :ענעדלָאג/ טימ - ..,דובּכה
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 סָאוװ :ךָאנ ססונ רעד טלמאטש --- ...ןעניורק .,,דלָאג ,,,ץנאלג || -- 

 | | -!ןָאט טרָאד ךיא לע

 ."םיפ קיבייא ,ור קיבייא זיא םר ָאד ...ןָאט ןפראד טשינ טסעוװ ---

 !םוק ...קילנ קידנלאדטש רעהפיוא ןֶא ,תחנ רעקיט

 ןטצעל ןטימ ךיז טיירד -- ?ןָאט טרָאד ךיא ?עוװ סָאװ רעבָא --
 ענעלאפעג ,ןפלעה וצ ןעמעוו ָאד טרָאד זיא :ךאלמ םוצי סיוא ססונ רעה חוב

 יד עקיטשרָאד ,ןקיטעז וצ עקירעגנוה ,ןלייה וצ עקנארק -,ןבייהוצפיוא

 ןיימ ךָאד זיא סָאד ?ןעניפעג ןוא ןכוז וצ ענעריולראפ ,ןצענ וצ ןּפיִל
 | ..ןןעוועג קילג

 רעד לוק רעכיז טשינ א טימ טרעפטנע -- !טשינ סָאד ,ןיינ ---

 ןפראד טשינ רענייק טעוװ טרָאד ,ןאראפ טשינ טרָאד זיא סָאד ;ךאלמ

 ,..ףליה ןייד

 טכיורב רענייק יוװ טרָאד ?ךאלמ ,ןָאט טרָאד ךיא לעוװ סָאוװ ןוא ---

 ןיא רערט עקידתונמחר ןיימ טשינ ;טשינ ץראה ןיימ ,טשינ המשנ ןיימ

 טנאה ןיימ טשינ ןוא ,ליומ ןופ ןטסיירט וצ טרָאוװ ןיימ טשינ ,גיוא

 ?בורג ןופ ןרעוו וצ ןביוהענפיוא

 ראב ןוא גנוצ יד סיורא טקעטש ןוא טרעה ךאלמ רעטכעלש רעד

 דעיוא ןופ ליומ ןרעביא םיא ךיז טנייל ?כיימשרקזוח יא ...ךיז טקעל

 ףיוא ןצילב ןייצ עסייוװ תודוש ייווצ ןוא ליוס סָאד טנפע רע ,,,רעיזוא

 ...םסוג םעד ןרעפטנע וצ

 סָאװ טשינ טסייו ןוא ךאלמ רעקיטכיל רעד טציז טרעדורעצ ןו

 ,ססוג םעד ןרעפטנע וצ

 ?טרָאפ סָאוװ !ךאלמו ,טרָאפ סָאוװ --

 טקוק ןוא רעטצנעפ םוצ סיוא ךיז טיירד ךאלמ רעטונג רעד ןוא

 רטֶנ ..טאד א ןוא הצע ןא טרָאד ןופ טראוו ןוא ?מיה םוצ ףיורא ||

 .קנופ א ןָא ,לאדטש א ןָא ,טרָאוװ א ןָא ;?מיחה רעד זיא ןסָאלשראפ

 ערערעװש ןוא עדערעוװש ץלא ,עיינ ןוא עיינ ץלא ןָא ןגָאי סע ןוא

 טעז למיה רעד ,םינּפ סכאלמ ןקיטכיל ןרעביא טלאפ ןטָאש א --- סנקלָאװ

 לָאמנייק ךָאנ םיא טָאה רע ,סיוא רע טעז תונמחר ןָא ,זייב ןוא טראה סיוא
 .טרעטיצראפ טביילב רע ..ןעזעג טשינ יוזא

 ךיז טנענעג ןוא ךאלמ רעטכעלש רעד ךיז טצונאב עלייוו רעד טימ

 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ טעב םוצ

 .ססוג םעד ןייא רע טמיור --- ,רימ טימ רעסעב םוק --

 ?ןיהווװ ---

 ,עקירעגנוה ,עכעלקילנמוא יד וצ ...טסולג ץראה ןייד ווו טרָאד -- ||



 בר
2 

 יד וצ ,עטרעטאמהאפ- ןוא עטשלחראֿפ .יד .ֹוצ - ..;עקיטשרודחקודנצכעפ

 'ףטסעוו ! ןפלעה| ...ענעסעגח ואפ טָאג ןופ יד ווצ ,ענעטלָאז ראפ ,ענעריולראפ

 - ..ןליפטימו .,ןדייפ ןעמאזוצ רעמָא ,ןענָאק טשינ
 = סיוא רעקנאר וק רער טפור ---   !ייג ךיא ןייג .ךיא 2

 - 0 = == -= .טפאהק
 רו .טנעה .עסורויפ טימ קעווא זיא ךאלמ רעסייוו רעד .ןוא



 רָאי עטוג ןביז

 . .ןיברוט ןיא ןעשענ זיא סָאוװ עטכישעג א א זיא סָאד

 היבט ןסייהעג רע טָאה ,רענערט א לָאמא ןעוועג ןיא ןיבדוט ןיא - -

 רע טייטש ,קיטשרענָאד ,לָאמנייא ,ןאמערֶא רעסיורג א ןעוועג זיא ןוא

 יד ףיוא קירטש ןרעטנוא טצראשראפ .סעלָאּפ יד טימ ,קראמ ןיא יוזא

 לָאז רע ,ףליח ןייז ןעמ וק טעוו סע ןענאוונופ ,סיוא טקוק ןוא , ןדנעֿפ

 םורא ,ןוא םורא ןבלעוועג 7 ןעייטש ָאד ןוא .תבש ףיוא סעּפע ןעגידר אפ

 ןעמוק רעצעמע לָאז םע ,טשינ טעז עמ ,ָאב ןיאו אצוי ןיא .קידייל

 ףיוא ,ךעבענ ,רע טבייה .ןג ;רטוצּפָא סָאװ ןייז לאו סע ,ןפיוק הרוחס

 ןטרעטשראפ ןייק ,הלילח ,לָאז רע ,םעבעג א טימ למיח םוצ ןגיוא; יד

 ,םולשו סח ,ןלָאװ ,רעדניק יד טימ ?רעס בייוו ןייז ןוא ,ןבָאה טשינ תבש

 | | .תבש םוא ןרעגנוה טשינ

 יצ א םיא טיג ץעמע זא ,רע טליפרעד ,ללּפתמ יוזא זיא רע יװ

 -נָא ,לשטייר א ךיז דאפ רע טעז ,םוא ךיז רע טקוק .עלָאּפ רעד ראפ

 ןוא לשוילעּפאק ןפיוא רעדעפ א טימ ,דלאוו ןיא רעסיש א יוװ .ןָאטעג

 םיא וצ טגָאז לשטייד סָאד ןוא .רעצנעּפש ןפיוא גָאלפוא םענירג א

 יד טימ ,שטייטזירבע ףיוא רעביא ןצעז רימ סָאװ ,שטייד ןייר ףיוא

 יי | | :רעטרעוו

 ןביז ,רָאי עטוג ןביז ןרָאװעג טְרעשאַמ זיא ריד ,היבש ,רעה -- =

 ןיא רעבָא םע ךיז טדנעוו .טלעג תודצוא ןוא ,החלצח ןוא ?זמ ןופ רָאי

 -פיוא ריד טעוו -- וטסליװ .רָאי עטוג יד ןבָאה טסליוװ וד ןעוו ,ריד

 -רעטנוא טעװ סע רעדייֵא ןוא ;גָאט ןקיטנייה םעד ךָאנ ?זמ ןייד ןענייש

 ץנאג  ןפוקּפָא ןענַאק וטסעוװ ,ּפָאק ןרעביא ריד טייטש סָאװ ,ןוז יד ןייג

 ןא ןרעוו קידוצ .וטסעוו ראי ןביז ךָאנ רעבָא ,חביבס רעד טימ :ןיברוט

 דעג ,עטונ יד טעװ -- ,וטסליוו ןוא ,ןעוועג טסיב וד ווו ,ןאמערַא
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 טסעוװ ןד ןוא ,ןרָאי ענייד ןופ ףוס םוצ טשרע ןעמוק טייצ עטשטנעב
 - ,ףיבנ רעטסערג רעד טלעוו רעד ןופ ןייגקעווא

 סָאוװ ,איבנה דהילא ןזיוועגסיױרא ךיז טָאה סע וו ,סע זיוא ץעוועטי
 רעבָא היבט ,טלעטשראפ לשטייד א ןיא ,זיא רעגייטש ןייז יו ,ךיז טָאה
 -יכ רעטסָארּפ א ,תולדבה יפלא ףלא לידבהל ,זיא סע זא ,טניימעג טָאה
 :םיא רע טרעפטנע ,רעכאמזףוש

 טשינ ,ןיב ךױא םערָאוװ ,ךאמעג ךימ וד זָאֿפ ,?שטייד ביל ןיימ
 ,טשינ תבש ףיוא בָאה ךיא ,ןויבאו ינ נע רעסיורג א ,טכאדעג ריד ראפ
 טימ תוצע ענייד ראפ ןלָאצאב וצ סָאװ טימ טשינ ריד בָאה ךיא ןוא
 .החרט ןייד

 -ענרעביא ןוא טזָאלענּפָא טשינ םיא טָאה רעבָא לשטייד סָאד זא
 ןהיבמ סע זיא ,לָאמ יירה ןוא לָאמ .ייווצ ,לָאמנייא רעטרעוו יד םיא טרזח
 | :םיא .רע טרעפטנע ,ּפָאק ןיא ןיירא ןיֹוׁש

 טימ טסנרע סע  טסניימ וד ביוא ,לשטייד ביל ,סָאװ וטסייוװ --|
 זומ ,תמאב ךימ טסגערפ יד ןוא ,שרֿפ געול ןייק טשינ טסיּב ןוא .רימ
 טימ טמוק סָאװ ,ךאז רעדעי יב ,גהונ ךימ ןיב ךיא זא ,ןגָאז ריד ךיא
 ריא ןָא ןוא ?רעס בייוו ןיימ טימ ןטלאה וצ הצע ןא ךיז ,רָאּפ רימ
 /  ..ןבעג טשינ הבושת ערָאלק ןייק ריד ךיא ןאק

  הצע ןא ךיז ,ךאז עטוג א רעייז סע זא ,לשטייד סָאד םיא טגָאז |
 ,רע ןוא ,ןגערפ ןייג יז לָאז רע ,םיא טאר ןוא ,יודפ רעד טימ ןטלאה וצ
 .הבושת א ףיוא ןטראוו ןוא ןייטש ַאד טעוו ,סע טסייה לשטייד סָאד

 טסנידראפ ןייק ,ןטייװ עלא ןוא םוא לָאמא ךָאנ ךיז םקֹוק היבט
 טעוו רע ,ןרעװָא אדר רע ןָאק סָאוװ ,ךיז רע טכארט ,טשינ רע םעז
  רעטניה סיורא טייג ןוא םעלָאּפ יד ּפָארא רע טזָאל .ןגערפ ןייגמייהא
 א ןיא ,דלעפ ןפיוא ןיֹוש טעמכ ,טניוװעג טָאה רע וװ ,טָאטש רעד
 ' .בייוו ןייז לרעס טימ ךיז ןסעומשרעביא ,לביטִש ןעמייל

 -עג ןיא סע) ,ריט רענעפָא רעד ךרוד ןעזרעד םיא טָאה ?רעס יװ
 / יז ,החמש סיורג טימ/ ןגעקא ןפָאלעגסיורא םיא יז ןיא ,(רעמוז ןעוו
 ביא רע טגָאז ,תבש ףיוא הלחתה ןא ריא טגנערב דע זא ,טניימעג טָאה

 , יב : ' ' ;רעבָא -

 טסנידראפ ןייק ךָאנ רימ טָאה ןעמָאנ רעביל ןייװ ,לרעס,ןיינ -- = |
 / .ֿפשטייר א ןעמוקעג רימ וצ ןיא רעבָא ראפרעד ,טרעשאב טשינ

 טשטייד סָאד ,ןכב רשאב ,יוזא ןוא .יוזא ריא טלייצרעד רע ןוא |
 ןָא ךיז טדנעוו סע זא ,רָאי עטונ ןביז טהעשאב םיא זיא סע זא ,טנָאז
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 ,הריטּפ רעד ראפ רעדָא ףניצא ,ןעמוק ןלָאז רָאי עטוג יד ןעוו ,םיא

 .?ןעוו :הצע ןא ריא ייב רע טגערפ
 : ;:םיא טרעפטנע ןוא גנאל טְשיִנ ?רעס טכארט

 .יד טססיו יד זא ,לשטייד םעד גאז ןוא ,ןאמ דעביל ןיימ.,ייג --- ||

 | | יי .  ןעגה רעד ףיוא ראי עטונ ןביז

 ןביז ךָאנ -- ,טרעדנוווראפ היבט טגערפ -- ?לרעס ,סָאוװהאפ --- |

 ךָאד זיוא דרוי םעה ןווא  ,טיילעמעדוא קירחצ ןרעוװ ךָאד רימ ןלעוו ,רָאי

 | יב ?ןאמערא ןטסָאדּפ א יוװ ,רעגרע

 לייוורעד .טלעוו יד ,טניירפ רעטונג רעביל ןיימ ,טשינ גרָאזראפ --- 

 ףראד עמ זא ,טרהפב !םוי םוי'ח ךורב ;גָאז ןוא דיד םיִג עמ סָאװ ,טענ

 יו ,עז טָא ,טקישענמייהא רימ ייז טָאה עמ ,רעדניק יד דאפ טלעג"רדח

 | | .דמאז ןיא ךיז ןליּפש ייז

 טימ לשטייד םוצ פו קירוצ לָאז ,היבט ,ןעוועג גונעג ןיא סָאד

 .רווביד יחכ ךות ראי !עטוט ןביז יד ליוו רע זא ,הבישת רערַָאלק א

 | :לשטייד סָאד םיא טגָאז
 ןוא חוכ טימ שטנעמ א וטסיב טנייה ,היבט ,רעביא רָאנ ןכער

 רעב טעוו סָאװ .,,רעקינייוװ לָאמא -- רעמ לָאמא ,ןענידראפ טסנָאק

 ןוא ;דדוי א ןייז טסעוו ןוא ןרעוו דעטלע טסעוו וד זא ,רעטעּפש ןייז

 / == ןבָאה טשינ ךיוא וטסעוו טעברהא רעד ֹוצ חוכ ליפ יוזא
 | | :חיבט טרעפטנע
 ,יז טנָאז ,סנטשרע .,דלאב לו : ועס בייוו ןיימ ,לשטייד ,דעה ---

 סנטייווצ ןוא ,ןגרָאז טשינ רעטעּפש ףיוא טסייה ןוא םוי םוי'ה ךורב

 ..טקישעגמייהא רהח ןופ רעדניק יד ןדנוא ןעמ טָאה

 -ייא ןוא ,םייהא יי --- ,?שטייד סָאד םיא טגָאז -- יוזא ביזא --- 

 | !רשוע ןא ןייז וטסעוו ,ןיירא בוטש ןיא ןעמוק טסעװ וד רעד

 םיא זיא ,רָאי ןביז יד ךָאנ ןגעוװ ןגערפרעביא טרָאפ םיא רע ליוװ

 | ,ןרָאװעג ןדנווושראפ לשטייד סָאד לייווחעד רעבָא

 טָאה ,טגָאזעג ןיוש רימ ןבָאה ,טניווועג ,םייחא ,היבש ,רע טייג

 וצ וצ דע טמוק .דלעפ ןעיידפ ןפיוא טעמכ ,טָאטש רעד רעטניה היכבט

 ןיא בוטש רעד רעטניה ךיז ןליּפש רעדניק יד יוװ ,רע טעז ,בוטש רעד

 טשינ לבירג א ןופ סיורא ןראש ייז זא ,רע טעזרעד ,וצ רע טייג ,דמאז

 רעמ ןא ,ךיז טייטשראפ .,,רוחט בהז עקאט ,דלָאנ ןייר רָאנ ,דמאז ןייק

 ,רֶאי ןביז יד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז ןכָאה סע ,טפדאדעג טשינ ןעמ טָאה

 ...רֶאי עקידלזמ ןביז יד

, 
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 דעבורא ןעייג רָאז : ןביז ןוא .ןניוב ןופ ליימ רעֶבָא :.טפוו? טייצ- יד

 "ֹוצנֶא םיא ,ןהיבט וצ לשטויד .סָאד רָאי ןביז יד ךָאנ טמוק , דניוושעג

 םלענ טעוװ טכאנראפ טנייה זא ןוא רעבירא :ןעגייז ראי ןביז יד זא ,ןגָאז -

 סָאד ןלופא .ןוא בוטש ןיא דלָאג סָאָד ,דרע רעד ןיא דלַאג סָאד ןרעוו

 { רשע - ...ןטייל .יוב ןטלאהאב טנַאקעג ןבָאה ייז סָאוװ ,דְלֶאג

 ןביז ראפ- יוװ ,קראמ ןטומי:ןיא טייטש רע יוװ ,,ןהיבט .ךע-טפערט | 

 טקוק ןוא ןדנעלייד רעטנוא .סעֶלָאּפ עטצראשראפ עקיבלעז יִד טימ ,רָאי

 יויִז רֶאי ןביז יד ,היִבש ,רעה :םיא רע טכָאז .טסנידראפ א  ףיוא סיוא|

 : ..!רעבירא ןענ

 ורישע סָאד לייוו ,לדעס בייוו .ןיימ גאז ייג :חיבט םיא ,טרעפטנע = |
 .טנאה רעד ןיא רדיא ַײב ןעוועג ןיא רָאי ןביז עצנאג יד רעביא

 ןבלעז םוצ ןעמוק ןוא טָאטש רעד רעטנ יה סיורא עדייב ייז ןעייג

 יז ןוא ,ריט רעד ראפ ןעלרעס ןפערט ןוא דלעפ ןפיוא לזייה םענעמייל

 ,טלביימש םינש ריא רָאני מא יוװ ,טדיילקעג םערָא ךיוא זיא

 עטוג ןביז יד זא ,רעט רעוװ .עבלעז יד טימ לשטייד סָאד ריא טגָאז

 | | .קעווא ןענייז ראי

 דעננָא טשונ ךָאנ רָאיו .עטוג- ןויק- .ןבָאה ייז זא :םיא יז טרעפטנעי

 ראפ דלָאנ סָאד ןטלאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז זא ,ןבָאה וצ ןביוה

 ,רעגניפ ןעצ ענייז טימ טנידראפ שטנעמו א סָאוװ; ,לייוו ,סנגייא רעייז

 -ענמוא ןוא סייווש ןָא טמוק'ס סָאװ ,תודישע יוזא ןוא ,סנייז זיא סָאד

 יב .רעביא טזָאל ןעמָאנ רעבי? ןייז .סָאװ ,ןודקּפ א רָאנ ןיא ,טכוז

 דלָאנ ןופ רָאנ טָאה יז ....ןגעוו סטייל עמעדָא ראפ-טנעה יד ןיא ןשטנעמ

 הרוות ןייז ראו .ןןעמ געמ .,הרוזת סטָאװ זי; םָאד ,ןעמונעג דומיל רכש ףיווא

 ןופ טָאה ןעמָאנ רעביל ןייז .ביוא ןוא !טשינ רעמ .,ןלָאצ דלָאג ןיִיז טימ |

 רע לָאז ,יתית-אכיהמ ..,דלָאג :ןייז דאפ  ןידקּפ .לעיב- ןרעסעט יא ןָא טנייה

 א א !ןרעדנא ןא ןבעגרעביא ןֹוא ןעמענוצ
 דע  ,ןדָאוועג םלענ ןייוא ןיווא - ,טרעהע;סיא סָאד .טָאה איבנה והילא |

 לש ןיד-תיב רעד ןוא ,הָלעמ ?ש ןיד תיב םעד ןְבעֶגעג רעביא סע טָאה

 -אפ טשינ ןודקּפ ?עב רערעסעב ןייק זיא סע זא .,טנקסּפעג טָאה הפעמ

 ןוא היבט ןמזדלכ טוָאלעגסױא טשינ ךיז ןבָאה רָאי ןביז יד ןוא .,ןאר

 | יי .טבעלעג .ןבָאה לרעס בייוו ןייז



 ןגיוא עמוָאלענּפָארַא
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 ןיא טניווועג נָארּפ רעטניה ליימ עכעלטע טָאה ןטייצראפ רָאנ ,רָאג

 ןטלאהעג טָאה סָאוו ,?כימ-לאיחי רעסיוועג א ,ךיי א רענייא ףרָאד א

 : ,ףרָאד ןיא עמשטערק יד

 -םש א רָאנ ,ץירּפ רעטסָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא ץירּפ דעד ןוא

 עמ יוװ ,עפשב הסנדּפ טאהעג לכימ-?איחי .עקאט טָאה .,ףארג .א --- רבד-

 סלעב א -- "שי רעצנאג א  ןרָאװענ זיא ןוא ,ץימש א .טיִמ :טגָאז

 ןייק ןראפניירא טנעלפ רע זא ,םיארונ-םימי ןוא ,חרוא-סינכמ א  ,חקדצ

 ילאיחי ןיא ץראה-םע ןייק ןוא ,טָאטש ןיא ןטסָאק ךיז רע טזָאל . ,נָארּפ

 ןוא בר םייב רעייגנייא ?לקיטש א רע טרעוו ,ןעוועג טשינ ךיוא ?כימ

 טעב .,..המודכו הדומשדהצמ ,םינודתא םיא ייב רע טפיוק ,הבישי-שאר

 ,שדוקה-חורב הבישי-שאר רעד רעבָא טעז ,ךיוא םירכז םינב םיא ייב רע

 ,םידכח םינב ןוא ,רעדניק ןופ תחנ ןייק טרעשאב טשינ ןױא- דיי םעד זא

 -בנ אלש םהל בֹוט} עקאט ןיא ,טשינ תחנ ןייק טָאה ןעמ עכלעוו ןֹופ

 םיא רע טגָאז .ןעמוק טשינ טלעוו רעד ףיוא רעסעב ייז ןלָאז --- ,"ואְר

 םיא רע טסיירט ,תובצע ןיא ןיירא ?כימ-?איחי טלאפ .ּפָא טושּפ-טשּפ
 ןוא ןפלאה ריד טעוו טָאג זא ,לכימזלאיזי ,ראפדעד , ;םיא טנָאז ןוא
 קו ,ןטעב ןוא רימ וצ ןעמוק טסעוו ןוא ,יעבדכ ןדנ ןביולקנָא טסעוו

 ."!ןבָאה טשינ חטרח ןייק טסעוו וד זא ,למעדייא ןא ןביולקסיוא ריד ךיא
 טכַאמ ,רע טָאה ךעלדיימ ייווצ ,טסיירטענ ?סיבא םייהַא רע טראפ .,ונ

 רעד ראפ ךָאנרעד ,רערעטלע דועד ראפ רעיירפ ,ןדנ היו א לפינק א ךיז רע

 .סאּפש ןייק טשינ ךיוא זיא חרות-ינב סמעדיוא -- אלימ ;רערעגניי

 שמח עטשרע יד ֹוצ טמוק רע זא ןוא .טפלעה טָאנ ןוא .,רע .טלמאז

 :בייוו ןייז ןהשבד וצ רע טגָאז ,רעלָאט תואמ
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 דרעיפט טרעזדנוא ןכאמ וצ הנותח טייצ יד ןעמוקעג זוא סע ---
 .המחנ ,רעטכָאט

 תואמ יידד :טנכער עמ ןוא .ךיילג רעייז ןיא סע זא ,חשבד טגָאז
 "ותח ,הלכ-"תח ראפ תונתמ ןוא השכלה ףיוא תואמ יתש ןוא אינודנ
 ןעמ טעוװ טייל !עמועדַא ראפ הדועס א ןווא ...המודכו ש"חר , ןאצוה-הנ

 !ןעקנעדעג לָאז גָארּפ -- ןכאמ

 ןבאמ סע .ךיז טרער סע יװ ,ךיז טוט דניוושעג רעבָא יוזא טשינ
 ;רעהא טקיש ,ןיהא טקיש ץירּפ רעד .תועינמ ,,ןיא רעגייטש רעד יוװ ,ךיז
 ןפאפ טייצ-רעמוז ;ןגעוװ יד ןטישראפ| ןוא ןעיינש ךיז ןכאמ ?לייווהעד
 ..ןזָאלראּפ טשינ עמשטערק יד ןעמ ןָאק ,אנח ןָא ראג טמוק ;סנגער
 יי ,לייוװ-עד ןֹוא ,סע ךיז טכאמ דניוושעג יוזא טשינ ,טרָאװ ןייא טימ
 ...טקנעל טָאג ןוא טקנעד שטנעמ ַא :זיא רעגייטש רעד

 טרעוו רעייז .ןליּפא ןיא ,רעטכָאט ע ערעטלע סראדנערא םעד ,המחנ
 עטוג א ,דלָאג א -- ?דיימ א :הבישי רעגָארּפ ןופ ןתח א ןעמוקאב וצ
 ,םיורא ןגיוא עליטש יד ןופ ריא טקוק טייקסטוג יד .עליִטש א ,המשנ
 יד סָאוװ ,טסייה עטאט רעד סָאוװ :עקאט ,ןייז ךירדמ ךיז טזָאל יז ןוא
 ןיא ּפִא ךיז ןלעטש סָאװ ,טייל עמורפ עטוג עלא ןֹוא טסייה עמאמ

 ,טכיל-תבש ןיוש טשטנעב ,הנווכ טימ הלח טמענ יז ...ןסייה ,עמשטערק
 טרעוו ןיא יז :;טרָאוו ןייא טימ ,רעסאוו א יוװ שטייט-ירבע ןיוש טגָאז
 | | ....ןעגנאטש-הּפוח יד

 ?םיבא ךיז טדיינש רעכָאט רערעגניי רעד ייב דנרעוו ,טדעוו זיא יז
 סעּפע :יוזא רָאנ ;טשינ ,םולשסח ,סטכעלש ןייק .םורק רעה ןיא
 ריא טלאפ ץלא ,עטמולחראפ א. ,עטכאדטראפ א ,האירב עקידהנושמ א
 טימ םודא טייג ןוא ןעמערב יד ּפָארא יז טזָאל לָאמ?יײט ...טנעה יד ןופ

 -- ז ןעמ טפור ;ןוימדח םלֹו ע ןפיוא יו ,דיירק א יוװ םינּפ סאלב א

 ןוא יז טרעטיצ ,ןפורעגּפָאדא םלעװ רענעי ןופ יז טלָאוװ ןעמ ךיילג

 טימ ןשטנעמ א ףיוא קוק א יז טיג לָאמא ןוא ...םיפ יד ןופ שממ טלאפ

 טרעוו סע זא ,ןגווא עקידנכעטש ןוא עקראטש עניוזא טימ ,ןגיוא עניוזא

 יש - !ףךעלמייה טשינ טושּפ
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 ןסײרוצּפָא טשינ יז ןיא םִע :ךיוא תונוגמ תודמ ןופ הלחתה א ןוא |
 עצנאג .טצנאט ןוא טליּפש עמ .ןעוו ,טכאנייב טרפב  .עמשטערק ןופ
 עננו יד יוװ ,טקוקענסיוא ךיז ןגיוא יד ןוא ןסעזעג יז טלָאװ .טכעגו
 ץוא ,רָאר קידלדניווש וא ,דָאר יא ןצנאט ,סעסקיש יד טימ ןפיטש םידעיופ
 ..םרעטיצ ןוא טכליה עמשטערק יד זא ,ןעגנאַעֶג ערעייז ןיירא ןעגניז

 נוי עמ ןוא רעקלא ןיא טלאוועגרעביא ןיירא יז ןעמ טמענ ןֹוא
 עטכאמראפ טימ טשרמולכמ יז טגיל ,טעב ןיא ןעלהמחג טימ ןפָאלש יז
 יז טננירּפש ,ןייא ענעי טפָאלש םיוק ,ןייא טפָאלש ענעי ןיב ,ןגיוא
 ןיירא טקוק ןֹוא ,טייהרעסעוורָאב ,רעטניוװ ןוא רעמוז ,טעב ןופ ּפָארא
 ,לטנעוו ןשיסיירּפ ןיא יצ ,ריט ןיא עראּפש א ךרוד ,לסילש ןופ ךָאל ןכרוד
 ןיא יוװ בייל סָאד ריא טנערב ,ּפָא יז טסייר ןוא רעטומ יד יז טפעדט
 ריז טקערשרעד השכד זא ,ןעקנופ טימ ןצירּפש ןגיוא יד ןוא רעביפ א
 ,םיא טלייצרעד) ןוא ןעלכימזלאיחי וצ ןיודא קירוצ טפיול ןוא

 -ֿלָאיחי טצפיז -- !ערעטניי יד ןכאס הנותה רעירפ ןענַאק לָאװ עמ ---
 ,לבימ

 - ,,השבח טרעפטנע --- !ןגערפ ןצעמע ףראד עמ -- |

 אזא ךיז טפערט סע ןזיִב ,תועינמ רעטייוו ךיז ןכאמ לייוורעד
 | :רשעמ-

 ןוז א טאהעג טָאה ,סע טסייה ,ףארג רעד ,ףרָאד ןופ ץירּפ רעד

 ייימש רעד טלמעד יװ ,זיראּפ ןיא ןגיוצעגפיוא םיא רע טָאה ,דיחידןב א

 רָאי ןיא לָאמנייא ןרָאפוצ רע טמוק .םיצירּפ עסיורג ייב ןעוועג זיא רעג

 -יי א :טשינ ךיוא םיא ןעמ טעז ,עיצאקאוו ףיוא ,טייצ עצדוק א ףיוא

 .געיעג ףיוא רעדלעוו יד ןיא טכענ ןוא געט םורא דע טייר ,ץירּפ רענ

 ןופ ?כימ:לאיחי טגירק תויח ערעדנא ןוא ןזָאה יד ןופ ךעלכעלעפ יד
 יי .םניח-יצהחב סיודא ךיק

 ןגױלפעג ןײא רעייפ -- ץיח עסיורג א רעבָא לָאמנייא ךיז טכאמ

 םיא טלאפ ,עמשטעדק דעה ייב געוו ןדעביױא ךדוד רע טייר ;ןטפוק ןיא

 רעד וצ וצ סע טדניב ,דרעפ ןסייוזךלימ ןופ ּפָארא רע טננירּפש ,ןייא
 ןָאלו א ןבענ ךיז טסייה ןוא ,עמשטערק יא ןיירא .םגנודּפש .ןוא ,םיוצ

 | | | | .דעמ



 .דעמ זָאלנ א טנעה שקידרעטיצ טימ ,לבומרלאוחי = םוא טננאלרעד/
 .ןךיז טמירקראפ ןוא ,ּפוז א טיִנ ןוא .לױמ םוצ ץירּפ .רעגנוי רעד טמענ |

 טָאג .,,דעמ רערעסעב ,םינּפא ,ןאראפ -;זיא רעֿכעק | ןיא .רעמָאפ ןייז ייב
 -לאיחי ןָאלג ןטימ .טגנאלדעה רֶשהא טלָאװ רע ..זוא רע טלא :יוװ טסייוז

 יוזא טציז יז יװ .,ןעלחכלמ רעבָא רע טעזרעד ,ןיירא ּפָאק ןיאי ,ןעלכימ

 טלעטש .למינּפ סייוו א ןוא ןניוא עטראטשדאפ טימ עמשטערק קע  ןיא

 -ָאט ןטראה א שיטח קנעש -.ןפיוא טפרואוו ,זָאלנ סָאד ןסאלעג קעווא רע

 אז א עץ גיד :גערפ א טינ ןוא ;רעל

 ןייד יא פָאד (השמ ןריי עלא ןםייה 'םיצירּפ עסיו רג ייב) השמ ==

 - | | / !?רעטכָאט

 עא . :ךעבעג ר רעו ; טמאטשי ,ץראה ןייא ךָאל א -ןטלבימ-פאיחי ןטר עוו |

 ןופ טסייר ןוא ,טקוק ןוא טקוק ץירּפ רעגנוי עד ןוא - ."רעטכָאט ןיימ ,ָאֹו
 ןעקנירט רעטייוו רע טמוק סנגרָאמוצ ןוא ,ּפָא טשינ גיוא ןייק ?דיימ

 לדיימ- םסָאד ןעמ טמענ ...גָאט ןטרעפ ןוא ,ןטירד ןפיוא יוזא- ןוא ,.,דעמ

 ,סָאװדאפ טשינ טגָאז רע ,ךיז רע טרעזייב ,םיא ןופ טלאהאב עמ ןוא |

 רע טיג .ןגיוא .יד טיִמ טצילב ןוא ךעלעסנַאװ עצראווש יד טיירד רע רָאנ

 זא ..;עמשטערק רעה ראפ קינייוװ טלָאצ לבימ-לאיחי זא ;גָאז א לָאמא

 רעד דָאט ,ןעוועג תמא זיא סָאד ןֹוא ...תו !םסיה עסיורג ןטיב ןדיי רעגָארּפ

 / -יורג א ;לעװש רעד רעביא טזָאלעגנ טשינ לָאמנייק ייז טָאה ץירּפ רעטלא

 טשינ ןעלכימ-לאיחי טרעוװ ,..הסנרּפ  ןביִאה רע לָאז ,טציז דיי יא :ךאז עס

 ,ןוימדח םלוע ןפיוא םודא רעמ ךָא ָאנ טייג עפהכלמ זא טדפב .ךעלמייה

 רעבָא ךיז ןכאמ .גָארּפ ןייק ןייז ץעיתמ ךיז ןרָאפ וצ עקאט רע טנכער

 -נייא ןוא ,גָאט ןדעי ץלא טמוק ץירּפ רעֶגנּוי .רעד ןוא ,תועינמ רעטייוו

 = ;נָאז א טיי ה רעלעה רעד ןופ רע טיג לָאמ

 !רעטכַאט ןייד רימ  ףיוקראפ ,השמ --

 םיא טרעוו סע | ,ררָאב עסייוו יד .ןעלכימד לאי חי ךיז טלסיירט

 : | .ןגיוא עיורג יד ןיא ךשֹוח

 :ץירּפ רער ,רש טכאל

 .רוע' טנערפ יי לעסי רתסאי טסייה יז

 | אי טסייה } חכלמ- ,ןייג = 5

 ןוא -רתסא טסייה יז זא -- ,רע טגָאז --- ,ןטבאד ריד ךיז לָאז ==

 .דיא לעוו ךיא ,טשינ ןיימ ?סָאװ ...שורוושחא ךיא ןוא ,יכדרס --- וד

66 



 | .טסוזמוא; עמשטעהק יד טסנירק וה רָאנ .!ּפָאק ןפיוא ןיורק א ןצעזפיורא

 | !רעדניק-סחניק ןווא רעדניק רַאפ ,קיביוא ףיווא ןווא

 ..בֹושי ףיוא ,טייצ א םיא טינ רע ןוא

4 : 

 ןייא גָאטראפ רע .טנאּפש .,טבעלש ןיא םע ןא ,?כימ-לאיחי טעז

 בר םוצ ךיילנ טראפראפ ,גָארּפ ןייק ּפָארא ךיז טּפאכ ,עקטיב-ןוא-דרעפ

 -םולשא רע טמענ ,ארמג רעד ייב םיא רע טפעדט .הבישי-שאר ןוא

 | :גערפ וא רוביד ידכ ךות טינ ןֹוא ?םכיֵלע
 .?רערעטלע ןא ראפ ערעגניי א ןכאמ הנותח ןעמ נעמ יצ ,יבר ---= |

 טרעפטנע ןוא אדמג רעד ףיוא ןגיובנלע יד הבישי-שאר רעיד טנייק

 - | | ;םיא

 .עשיריי ןייק טשינ ...ונמוקמב ןב הששי אל ,?בימ-?איחי ,ןייג --

 .ןבלו בקעי טימ השעמ יד םיא טנָאמרעד ןוא .ךאז

 .?זומ עמ זוא ! דעבָא --- ,לכימ-לאיחי טנָאז ,סייוו ךייאא ---

 : | י יי ?ונייהה =

 -יב ןייז קידצ רענַארּפ ןראפ םיוא טסינ | ווא לכימ-לאיחי טמענ

 רענָארּפ רעד ךיז טכארטר ןאפ ,היווהכ ץלא םיא טלייצְר ועד ,ץראה רעט

 :טגָאז ןוא קידצ

 : - . !ינאש קחדה תעשב ,אלימ ---

 'ה יד ןגעוו ,"ו רשע דובכ תא, קידצ םעד ?כימ-לאיחי ט טלייצרעד = |

 ןתח יא ןביולקסיוא ןגעוו גָאזוצ ןייז ןיא טנַאמרעד ןוא ,רעלָאט תואמ

 0 | | | .הבישי רעד ןֹופ

 םעד עלייוו א ףיוא ןָא טראּפש ,קידצ רעגָארּפ רעד ךיז טכארטראפ

 ּפָאק םעד ףיוא טבייה ןוא ארמנ דעד רעביא ןגי ובנלע יד ףיוא ּפָאק

 | :םיא טגָאז ןוא
 ---  ניין,  .טשינ ךיא ןָאק סָאד ,לבימ-לאיחי .

 טָאה -- :טרעטיצראפ לכימדלאיחי טנערפ --- ,יבר ,סָאװראפ ---

 ,דניק גנוי א ?המשנ רעד ףיוא דניז א ,םולשו סח ,עלהכלמ ןיימ ןעד

 | | - ..םע טעיב 'עמ יװ ,עלעמייב גנוי א

 ,טשינ גָאז ךיא --- הבישי-שאר רעה טהעפטנע --- !םולשו סח ---

 -עג טשינ הנווכב ךוא בָאה סָאד ,טקידניזעג םולשו סח ,טָאה יז זא

 טשינ טָאה רעטכָאט ןייד ,לכימ-לאיחי ,רעה .טשינ טסאּפ םע רָאנ ...טאה

 יז ןיא טדידעגנא ?סיבא ,וטסטייטשראפ ,טרידעפנָא דעבא ,רעבָא .טקידניזעג
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 :"ףיא ןיימ .-- הבישי-שאר רעד רעטייוװ טנַאז == .רקוע רעד ןוא  .;;ךָאד

 א ןופ החגשה ,רעטכָאט ןייד ףראד החנשח .םורָאוװ .טימרעד הבוט ןייד

 : החנשה -- םעד ץוח ..,רחוס א .,שטנעמ יא --- ןאמ א ןופ עקאט ןוא ,ןאמ

 .ריא ףראד שמ ,זיא סע יוװ ...טייל-בוטש ןופ ...רעגיווש ןווא רעווש ןופ

 ...ויוה א ןױא ןעמוקניידא רעבירעד ףדאה יז ...ּפָאק ןופ ןגָאלשסיורא

 טּפאכ רע זא ,ערה-רצי ןטימ ...ןגיוא ןוא ןרעיוא ךס א טימ זיוה א ןיא

 רערעטיב ןימ א ןיא סע ...ןטלאה המחלמ קדאטש ןעמ זומ ,ןיירא ךיז

 ...קיבייא רע .טסקאוו ןסקאוו ןוא ,לָאמ ןייא רָאנ םיא טעייז 'עמ ,ןיירב

 ?ןיינ ,סָאװ ...!טסקאוו רע ןוא ,טסייר וד

 .ָאו ףיוא ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ ךעבענ - זומ לכימ-ל?איחיו

 יי ,ךמצעב !ענה --- ,קידצ רעד רעשייוו:טנָאז --- ,דניצא ןוא --
 ,טרָאװװ ןטלאהי ןוא ר רעטונג יא ןייז .ליוו ךיא של ,לבימ-לאיהי ּטָאק וצ

 ןייז ליוװ ךיא ןוא --- ,ריד ךיא בָאה טגָאזעגֹוצ ,שיראנ ךָאד זיא סע --
 א ראפ ריד ביג .ןוא ,םענ ןוא ;ןוצר ןייד זאמ ןוא ירובדב דמוע ןא

 -ראֿפ א ,רוחבזםערָא ןא :סע טסייה .הבישי רעד ןופ רוחב יא םעדייא +
 : /  ?ןייװ םונ טעוו ,ונ ...לנניי טזָאל

 ..ןענרעל ןוא/ ןציז טעוו רע ...הרותחזב א ?לגניי סָאד ןיא סָאװ

 .ןסיוו ט טשינ - רָאט) רע ןֹוא ,ןסיװ טשינ ליװ ןוא טשינ רע טסייוו רעמה

 : | ?קלָאפראּפ סָאד ןעניוװ טעװ ווו ןוא =
 ,קלאפ- רָאּפ סָאד ךָאד וטסעוװ טסעק ףיוא ןיירא פרָאד ןיא ריד וצ

 ?ןעמענ טשינ

 א ןיא רֹּפ רעגנוי רעד ןמז- לב ,טשינ יאדווא --

 א ףיוא אישס א ךןייז טעװ רע גנאל יװ ,טסייוו רעוו - ןוא -- ||

 ערעדנא טָאה רע !ןיירא ןניוא יד ןיא סעּפע טלאפ סע זא ,ײז !ץירּפ

 ייז וטזָאל .טשינ טסעק ףיוא ךיז וצ ?לכח ...?םיוא טלעה הסנרּפ ?גרָאז

 .טסקיש ןוא ,רעביא ייז טזָאל ןוא חריד א טסגניד .גָארּפ ןיא דעביא |
 .טציז ,ןאמרעגנוי רעד ,רע ?קלָאפ"רָאּפ סָאד טוט סָאװ ,ונ .חסנרפ םיֹוא

 . סָאה ?יז ןוא -- הדובעה לעו הרותה לע ,שרדמה-תיב ןיא תולילו םימי

 ןכלעוו ףיוא ?יז טבאדט תוירוה..א-ראפ סָאװ ?טוט סָאוװ ,?בייוו עגנוי

 - 2 2 / ?םורא יז טייג ןוימדה-םלוע

 ..לוק סירעזייה יא טימ- חדומ לכומזלאיחי זיא --- יבר ,טכערעג --
 יה יי | | ?ןעמ טוט ןעד סָאוװ --

 .ןוא --- .הבישי-שאר רעד טר זעפטנע - -- !ךיז טזָאל סע סָאװ -- - -

 ,,םיא ןגָאז ןוא ןכדש א ךָאנ ןקיש לעוו ןיילא ךיא .ןפלעה ריד .לעוו יא
 -,טָאטש א טימ ,ןשטנעמ טימ זיוה א ןייז לָאז סע . .ןויג לָאז רע ןיהווו
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 .!ףליה סגנעמָאנ ןביל ןייז טימ ,ןעז טסעוו ...רוסיאב טשינ ,רתיחב רָאנ ,הזח-םלוע לסיבא טימ
 טסעוו וד זא -- ,םיא רע .טסיירט ---  ,פבימזלאיחי ,ואפרעד ---

 ןפלעה ריד טעוו טָאװ ןוא ,דעטכָאט רעטייווצ רעד ןגעוו דימ וצ ןעמוק
 דלָאג טימ ,רדה א ,ריד ךיא גָאז ,!טסגירק -- - לינק א ןבָאה טסעוו ןוא
 | 0 ...ןגעוווצּפָא

 ...הנותח ךאט לייוורעיד

 ,חוה ךכו
 טימ ןעמ טָאה ,תודוס-דוסב ןוא ,טָאראב סהבישי-שאר ןפיוא

 רעטצעל רעד ןיב טָאה הכלמ ןוא .ןָאטענ ךודיש ןשיטאבעלאב א ןהכלפ

 ןָא רױא ןטסעמ ןוא רעדיינש ןעמוק סע סָאװ ךָאנ ,טסווועג טשינ עגה

 יז טריפ 'עמ ןוא גָאטראפ ףיוא יז טקעװ עמ סָאװראפ ןוא ,רעדיילק
 - ,.גָארּפ ןייק .קעווא
 יז טָאה ,טייטאב סָאד סָאװ ,ןענאטשראפ ןיוש טָאה יז זא ןוא =|
 יו ריא ייב ךיז טָאה חמשנ עגנוי יד ,טדערעג טשינ טרָאװ ןייק ךיוא
 | | | ,ןסָאלשעגּפָא

 רענייק טָאה -- ,ןָאטעג ץראה ןיא ריא ייב ךיז טָאה סע סָאװ
 שלא ףיוא -- טכאדעג ךיז טָאה ףיוא ןביוא  ןופ רעבָא ;טסווועג טשינ
 .סעּפע ,סאלב וצ לסיבא ..,תולעמ עלא טימ עקאט !טנָאזעג ןויצהתונב

 -עג סע טָאה רעידפ ?סָאװ עלאמ --  טזָאלענּפָארא ןגיוװא יד קידנעטש

 ',ןםאשאב ןעמַאנ דעביל ןייז ןיוש יז טָאה יוזא :;ךָאנרעד ,ןחחהלכ ןסייה

 טייג יז !אברהא ןוא !שינעמענראפ א !היפהפי א --- ייסייוויייס ןוא

 טשינרַאג לָאמנייק וליפא ךיז טיב יז ,טירט ןייק טשינ רעניווש רעד ןָא

 ,ריא טגנאלרעד עמ ןעוו ןוא סָאװ ;יז טסע ,ריא טיג "עמ סָאװ ,.,םיוא

 ליטש ,קיטכיצ ,ןָא יז טוט ,ליוז עמ דיילק א ראפ סָאװ ןוא ;יז טקנירט

 .טימ דיילק ענעסאלטאזץדואווש סָאד ןא טוט יז זזא ,תבש ןוא .ןייש ןוא

 יד זדלאה ןסייוירעטסאבאלא ןפיוא טמענ ,עננַאּפש רענעדלָאג רעה

 -וא עיעטנאילירכ יד ןרעיוא יד ייב דיא ךיז ןעלבמָאכ סע ןוא ,לרעּפ

 ;:טנָאז עמ ןוא ,ןפאנ ןוא ןסאג יד ןיא ןייטש דעבייוו ןביילב ,ךעלנניר

 רעטייוו ךיז טיינ ,יז טשינ טניימ שס ךיילג --- יז ןוא .,..ןיסעצנירּפ א

 -רעבייוו רעד ןוא סנירעגעוװש ןוא .העניווש ןשייווצ ,קיטכיצ ןוא ליטש

 עטאדק רעד ייב רעניוװש דעה ןבע: ךיז טלעטש ,ןיירא לוש רעש
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 לטנעה ןסייוו ןטימ טנפע ווא ,ןעמערב . ענעדייז יד ּפָארא טזָאק - ווא

 יוד / ןוא-.,טיינשי ! םענעהלאג ןטימ רודיס ןופ סערמואלק ענרעבלי ז יד

 י ...ןרעטיצ וצ ,ןרעטיצ וצ ןָא ןבייה ךעלּפיל
 ?טכאנראפ דעי ?ךָאוװ ןעצנאג א ןווא = |

 ?הבלמ - ,ןריצאּפיש . יג .טנייה וטסליוו .ןיהווװ ---

 טיינ יעמ  ןא ןוא ..יז טייג ,טייג עמ ֹוװ ;ןיחווו טשינ טגָאז יז

 ,ןקוק ןֹוא ּפֶא עלאא ךיז / ןלעטש ,גנוהיצ טימ רעטצנעפ ראפ ייבראפ

 ,ןקוק רעבָא ,ּפָא ךיז ןלעטש ייז לייוו ,ּפָא ךיז טלעטש יז .טשינ חכלמ
 ...ןיירא טפול רעד ןיא יז טקוק

 !ננוריצ ןיא ןיילא יז ,גנוריצ יז ףראד סָאוװ :ןעמ טנָאז

 טיח רע .טשינ המשנ יד ריא ןָא טקיפ ןאמרעגנוי רעד זא ,טרפב

 - = יקעוא ןופ לּפואוצ רואוושי סָאד .יוװ ,ּפָאק ןייא גיווא ןוא וו יז

 י | ...ץלא יוזא ןוא :
 ....לָאטסירק רענייש .יװ .,ןייר ןוא טצינ שעגּפָא ,טקָאטעגּפָא ןביוא ןופ |

 יי | - ?קינייװעניא רעבָא
 ןוא ץנאט ןֹוא גנאזעג ןט טימ עמשטערק יד ןגעלעג זיא קינייװעניא

 טבעוושעגמורא טלעוו רעד ןוא דיא ןשיוצ טָאה ץראה ןיא ...יײרעליּפשעג
 יא יצ ,ןגיוא יד יז טכאמ ראפ םיוק ,..ץירּפ ןעמנו ,ןופ טערטרַאּפ רעה

 ייב צו ,"םהרבא ןופ טָאנ, וצ תבש-יאצומ . ,עטאר ןק רעה ייב לוש

 ,יז טצנאט ,םדה-חוכ רעד ריא ןיא ךיז טלופשעמ ,ןשטנעב טכיל-תבש

 .,,,טינש ךָאנ עמשטערק ןיא דָאר ןטימ ןוא .,ץידּפ ןטימ ,,ןלצ? אנמחה

 / א יוװ דרעפ ןסייוו ןפיוא ,טביירט ןוא ,ןעמאזוצ םיא טימ טייר יז רעדָא

 ריא וצ ךיז טנענעג סע זא ,טרפב ןוא ..,לָאט ןוא דלאוו דעביא ,ךלימ

 -- טשוק ןוא ,טזדלאה ןוא וצ ןגיוא יד יז טסילש ענר דעד ןיא ,ןאמ רעד

 | .טשוק ןוא יז טזדלאה ץירּפ ןעננוי םעד ?ןעמעוו

 רע טָאה ןגיוא ענייש עריא --- ןאמרעגנוי רעד ריא ייב ךיז טעב

 -ייד ,ןגיוא ענייש ענייד ןפע ,סניימ ןבעל :ךיז דע טעב --- טאהעג ביל

 א) לָאמא רע לי !טשינ ןפוא םושב -- !ףיוא ןדע-ןג ןופ ןרעיוט ענ

 םיא יז טלאה ,ןקורּפָא טשרמולכמ ךיז רע ליוװ ,ןריפסיוא (!ןאמ רעגנוי

 ןוא גנולצולּפ ךיז רע טקערשרעד ...ןעגנַאװצ טימ יו ,סמערָא יד טימ
 :לוק טשלחראפ א טימ ךיז יז טעב ,ןסיירסיוא ךיז ליוו

 - י ....!רעניימ רעֶלדָא ,רעניימ  ץירּפ ---

 .דווא ,ץורּפ רוא  זיוא  רועו" ווא ,םיוא יז טָאה ביל יוזא --- רע טנימ

 יד ןענעפע טטיו יז לָאז ןוא .רע טכאדט --- "ןושל-ףדָאד , ...רעלדָא

 ג8ש אץ  י י | / ךיז טמעש יז זא ,ןניוא
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 -עדניק ןייק ,רָאי א ךָאנ רָאי א טכעלענּפָא הכלמ טָאה יוזא ןוא

 ..ןאמ ןטימ טשינ --- יז טָאה טבעלעג ןוא טאהעג טשינ יז טָאה

 ?ןבילנעג סָאד זיא סָאװ וצ!

 א ףױא שירפ ןוא טנוזעג ,ךיז טכאד ,טגנעה סָאװ ,לּפע ןא וצ

 ויא ןביוא ןופ טיוה יד ןוא ,םיױבֿפּפע םענעדלָאג  ַא ףיוא .,גייווצ דענידג

 רעשירפ א ןוא ,ךיז טזייואב ןיז יד רעדייא חדזמ רעד יוװ ,טלטיורעג

 ,שיימענדאפ יוזא ,קידנקעמש יוזא ;םיא ףיוא טגיל ,ןדעזנ ןופ יוז ,ךיוח

 לָאש יד ,טיוה יד רָאנ שידפ ןוא טנוזעג ןיא ןיידרא ןתמא ןיא דעבָא

 ...ןםענענסיוא םעדָאװ רעד ץלא ןיוש טָאה דעבָא קיניײװעניא ,ןביוא ןופ

 -?לאיחי ןופ לזמ סָאד ןטינשענסיוא ךיז טָאה ךופיחפ טקניפ רעבָא

 ךיז טָאה ןיילא ןעלכימ-לאיחי ייב .המחנ --- רעטכָאט עדעטלע םלכומ
 רעטופ רעד טימ אקווד ,ךיז טפעדט סע יוװ ,ןוא ,,טד ןעקעגי עכיא ץלא

 ...םבוָא ךוא

 -ענמייחא ל?לכימד לאיחיו ןיא ,ןגָארּפ ןיא טצנאטענּפָא ןוא טליּפשענּפָא |

 יװ ןוא ,ענעשעק ןיא תועבטמ עכעלטע טימ ןצנאגניא גָארּפ ןופ ןרָאפ

 דילֹב ץנאג ןייז יוז ,רע טעזרעד ,ףדָאד ןופ ץענעדג דעד וצ ֹוצ טמוק רע
 ןפיוא ןגיפ עמשטערק ןופ קנעב ןיא ןשיט יד טימ ,ןטעב יד טימ תיכ
 ררמוש א; יו ייברעד טייטש ףיוח סצידּפ ןופ רעיוּפ א ןיא דלעפ ןעיירפ

 ...ןיירא ףרָאד ןיא ןדָאפניירא טשינ ןיוש םיא טוָאֿל דמוש רעד ןוא

 יו רעד ףיוא טצנאטעג טָאה דע ןעוו תעשב זא ,סיודא ךיז טזייוו סע

 יד עננו רענסיוא ץעמע לייוהעד םיא טָאה ,הנותח סיעטכַאט רעדעג

 -רעביא טָאה ץירּפ רעגנוי רעד ןוא ,ןבענעג חפסוח עסיודנ א ,עמשטערק

 דיי רעד ןוא ...הפסוה יד ןמענ לָאז רע ,ץידּפ ןטלא םעד טדעביידעג

 .עמשטערק ןיא ןיוש טציז

 טעב .ןשלח וצ ,ןענייוו וצ לעטכָאט דעד טימ בייוו סָאד ןָא טבייה
 טרָאװ א ןואלניידא שטָאכ םיא לָאז דע ,רמוש םייב ?כימילאיחי ךיז

 .םיא טָאה סאו ,םקיב יד םאדא דמוש רעד טמענ ,ץידפ ןטלא ןטימ ןדייר

 ןזומ טעוװ דע !ןסיש טעוו רע ;טנָאז ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא ןעגנַאהעג

 | יי .רע טנָאז ,ןסיש

 :טאהעג רע טָאה ןגיוא יד ןיא ןרעדמ ,ןעוועג רעיוּפ רעשימייה א
 -לאיחי טעז !ןסָאשעג יאדווא רע טלָאװ ,ןסייהעגנ טָאה ץירּפ רעד זא ירָאנ
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 רע טָאה נָארּפ ןייק ןרָאפנירא קירוצ ןוא ,ןלאפראפ זיא סע זא ,לכימ

 -ענ ךעלדנער עכעלטע םיוק םיא זיא הנותח רעד ךָאנ ,סָאוװ טימ טשינ

 ןגיוא יד רעטכָאט רענעבענעגסיוא רעד טייקמערא ןייז טימ ןוא ;ןבילב

 .,ןהמחנ ןוא בייוװ סָאד רע טמענ -- טשינ ךיוא רע ליוװ ,ןצדאוושראפ

 א ןיא ץירּפ ןרעדנא ןא ֹוצ רעבידא ייז טימ טרָאפ ןוא ,רעטכָאט יד
 .ןוא ,תושר ץירּפ םייב טעב ןוא ,גָארּפ ןֹופ רעטייוו ךָאנ ,ןיידא ףרָאד

 "וחס עניילק ערעדנא ןא טיורב-רעקעב ,ץלאז טימ בלעוועג א ךיז טנפע

 רעד טימ בייוו ןפיוא ?בלעוועג סָאד רעביא טזָאל ןוא ,ףרָאד ןיא ,תור
 וצ ,טלעװ רעד ףיוא ךיז טְזָאל רעבָא ןיילא רע ,טָאראב סרעטכָאט
 -עג טשינ ךָאנ ןיא טקאדטנָאק רעד לייוו ,ץירּפ םענעי טימ ןריסעצָארּפ

 סאו ,ןדיי ןטימ תורות-ןיד ןכָאה וצ ךיוא ןוא ,ןעננאנעגנסיװא ןעװװ

 ,דניװשעג יוזא טשינ טייג סע רָאנ ...ןעוועג לובג גישמ--- םיא טָאה

 ;רָאי רָאּפ א טרעיודעג ,טנעה עקידייל טימ טרפב ,ךיז טדער סע יוװ

 קסיפת ןיא טייצ א ּפִא טציז ןוא ץירּפ ןטימ סעצָאדּפ םעד רע טליּפשראפ
 רע טניוועג ?ובנ-גישמ ןגעק הדות-ןיד יד ;סעצָאדּפ ןופ תואצוח יד דאפ

 טשינ ץסּפ םעד דצו ןפוא םושב ליוװ ?לובג גישמ רעד רָאנ ,ףוסילכ-ףוס
 ךיא ,ןטיינ וצ טאהעג חוכ טָאה סָאוװ ,קידצ רענָארּפ רעד ןוא ;ןטלאה

 ןָאק ןוא ,בר א טכוז ןוא טכיז גָארּפ ןוא ,ןרָאװעג קלתסנ לייוורעד

 -לאיחי --- ,רע טמוק .ןייד תלו ןיד תל ןוא ,ךיז ןביולקוצ טשינ ?ייוורעה

 -נוהענסיוא ןא ,רעטדעטאמענסיוא ןא ,רָאי רָאּפ א ךָאנ םייחא ,לכימ

 רָאּפ א ּפִא טניל ןוא ,ןיידא םעב ןיא קנאדק ךיז טגייפ ןוא דעטרעג

 .ןוא ,רעביא טשינ גנאל סייז בייוו סָאד םיא טבעל ;טבראטש ןוא ןכָאװ
 .ןזייל ןלא ,ןייטש יא יוװ ,ףדָאד ןיא ןיילא ענייא ;המותי א טדעוו חמחנ

 .עגנוי יד ןוא ...ןזייל וצ סָאװראפ ָאטשינ זיא סע ...טשינ ןעמ טזייל
 ראק ןביידט ,ןעור טשינו יז ןזָאל ,ןיילוא ץבילבעג ןײא יז טייז ,םידעיוֿפ

 עשידיי יד ,ןרירנא טשינ ךיז טזָאל יז סָאװראפ ,ךיז ןרעזייב ,ךעלסעווַאט

 | | ...עטנצבק
 ,גָארּפ ןייק רעטסעווש רעד וצ ןטייווצ א ןוא ןוירב ןייא יז טביירש

 -םלוע ןא ןיא ,ןסייוו רימ יוװ ,גָאדּפ ןיא רעטסעווש יד רעבָא טבעק

 המותי ענעזַאלראפ יד טמוקאב ...ווירב ןייק טשינ טנעייל  ןוא והותח
 -ייל סָאד טכאמראפ ןוא טכאנייב ףיוא ךיִז יז טבייה ;טשינ -בושת ןייק
 .ןייג ךיז טזָאל יז ;סופוצ סיורא ףרָאד ןופ ךיז טעבנג ןוא ?מערק עקיד

 ,נָארּפ ןייק רעטסעוװש רעד וצ ןפערט טעוו יז זא ,טָאראב סטָאג ףיוא

 ..טשינ ןייטש ןייק ךָאד זיא רעטסעווש א
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 ,סיורא ףרָאד ןופ טנאה רעד ןיא טיודב ?קיטש א טימ יוזא יז טייג
 טשינג יז טייג ,תוער תויח דאפ ארומ יז טָאה ,דלאוו םוצ וצ יז טמוק
 / ,םיֹוב ןטסעב ןטשרע ןפיוא ףיודא ךיז יז טלבארק ,ןיירא דלאוו ןיא ףיט

 ןפיוא ןנייווצ יד ןשיווצ ,ןרעוװ נָאט טעװ סע זיב ,ןטראוורעכיא ליוו ןוא

 רעייל עמש-תאירק ןטימניא ,יז טרעהרעד ;ןעלייוו א יוזא יז טגיל .םיוב

 טמוק יירעליבעג ןוא יירעפיולעג סָאד ןוא ,ןפיופ ןוא ןליב טניה יװ ,ןענ

 ףיוא םיצירפ ןופ געיעג א ןיא סע זא ,יז טייטשראפ ;רעטנענ לָאמ עלא

 ןוא ,ןגייוצ יד ןשיווצ רעפיט ךָאנ ךיז יז טּפוטשראפ ,דלאוו ןיא תויח

 טניה הנחמ עצנאנ א ןיא ,רעטנענ ןוא רעטנענ ץלא טמוק געיעג סָאד

 -וור ייוצ ןוא ;ןליב וצ קראטש ןָא טבייה ןוא םיוב םוצ וצ טגנירּפש

 יוזא ןליב טניה יד סָאװ ,ןעז וצ ידכ ,ןטיירוצ ןא דניוושעג ןעמוק רעט

 -נוי ייוצ ןענייז רעטייר ייווצ יד ןוא .םיוב םעד םודא יוזא ןפיול ןווא

 ןוא ,םיוב ןפיוא טדעטעלקענפיודא ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג םיצידּפ ענ

 -אב ןוא ,טכאמעג דעייפ ןוא ,טלאווענדעביא ןעמונענּפָארא יז ןכָאה
 ןוא ,דניק שידיי א ןיא סע ןא ,ןעזעג ייז ןבָאה ;זיא סָאד רעוו ,טכארט

 יז ןא ,ריא ייז ןגָאז .סטהעגנוהעגסיװא ןא רָאנ ,לדיימ ןייש .א רעייז !

 ןיא טכייל יז םורָאװ ,ןָאט טשינ םסטכעלש ןייק ,םיַלשו סח ,ריא ןלעוו

 ,ןאטדעביא רָאנ יז ףראד עמ ןא ...ןרעטשנגרָאמ א יװ רעטצניפ רעד
 -ראפ ,ריא טדעוו ...זיור א יו ןקעמש ןוא ,הכלמ א יוװ ןענייש יז טעוו

 יד ךיז ןגירקעצ ,יז טרעה ,לייוװרעד .ץראה ןיא ךָאל א ,ךיז טייטש

 ןיא יִז זא ,טחנעט רעדעי ,ךיז וצ ןעמענ יז ?יוװ רעדעי ;םיצידּפ עגנוי

 ,טביילב ...טריּפשרעד ןטשדע םעלא םוצ טנוה ןייז יז טָאה סָאד זא ,ןייז

 .ןעמענ יז לָאז רעד ,ןביילב ןבעל טעװ סע רעוו ןוא ,ןסיש ךיז ןלָאז ייז

 .ןסיש ֹוצ ןבייהנֶא ןיוש ןליוו ןוא ןטייווצ ןגעק רענייא ךיז ייז ןלעטש

 יז ןעיצ .ךעלּפינק ןעיצ רעסעב ןלעוו ייז .בושי א ןטימניא ייז ןבָאה
 יז טָאה ,?ּפינק סָאד ןגיוצענסיודהא טָאה סָאװװ ,דענייא ןוא / ,ךעלּפינק

 ןטירענקעווא ּפָאלאג ריא טימ זיא ןוא:דדעפ ןפיוא ךיז וצ ןניוצעטגפיזרא

 ...יז טשלח ...ןיירא ץאלאּפ ןיא ךיז ֹוצ

 ...ץאלאּפ ןיוא ץירּפ םייב טּפאכעגפיווא סנגרָאמוצ ךיז טָאה יז זא ןוא
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 ,ןעזלרעד ןיא ןעמוקעג ךיז וצ ץאלאּפ ןיא ץירּפ םייב זיא ,יז ןא ןוא
 ןוא יז טשוק רע זא ,טליפרעד טָאה ןוא ,סיוש .ןפיוא יז .טלאה רע זא

 ךיז טעוו יז זא ,ןלאפוראש זיא סע זא ,ןענאטשדאפ יז טָאה ...יז טודלאה

 עא א גע יה | / ;ןטעבעג ךיז יז טָאה ,ןעוועטאה טשינ ןיוש

  ױצ טסיב וד ןוא ..טנעה יד ןיא ריד ייב  ןיב ךיא ,בעלדץידּפ ---
 טימ טשינ ןיוש בָאה ךיא ןוא ,ריד ןגעק ןרעוו ךימ לָאז ךיא ,קראטש

 -מחר רימ ףיוא בָאה :סנייא רָאנ ריד ייב ךיא טעב ...ןרעוו וצ ךיז סָאװ

 טקידניזדאפ רימ טסָאה :וצ ךאז עקיצנייא יד רָאנ דימ גָאז ןוא ,תונ

 .ךימ זָאל ,המשנ יד טשינ שטָאכ רימ קידניזדאפ !ןלאפדואפ ,ףונ םעד

 ' ,ןרעלק ןוא ןטכאדט ךימ זָאל ..,תובשחמ שניימ ייב ןוא ..חנומא ןיימ ייב

 יי | .,.ליוז ךיא סָאװ

 טניימ יז סָאװ ,ןענאטשראפ טשינ טכער וליפא טָאה ץירּפ רעד

 ..טנַאזעגוצ דיא רע טָאה ,יז רע טָאה ןנידקענ ביל תמאב רָאנ ,טימדוער

 .טעוװ ריא טימ ןבָאה חנותח ?םיא סע טדאש סָאװ ןוא ;דע טָאה טניימעג

 .ןיא ןדיי ייב טפיוקעג ליפא ריא דע טָאה .לָאמנייא. טשינ ייסזיווזייס רע

 םעד ןעמונעג טָאה .יז .הנתמס וא טכאדבעג דייא טָאה ןוא ,דודיס וא ;ָאדּפ

 ....שיט ןפיוא טזאלענסיוהא טנאה ןופ דלאב דָאנ ,דיידפ .טימ' .רזדיס

 'וצ טייקעיר יד טדעוו טשינ ןענייז --- טנַאזעג יז טָאה --- טנעה עניימ

 0 יה | ; 26 די א א ..." ןנָאהט
 .טנייווש ןוא ץרּפ רעד ךיז טרעדנווװ

 - -עג ןיא סָאװ ,ןבעל א טריפענ המחנ טָאה ףיוה ןיא ץירּפ םייב ןוא - |

 ןיא טדיפעג טָאה רעטסעווש יד סָאװ ,ןבעל ןופ ךיּפיה רעד ראג ןעוו

 דמערפ ןעגנאגענמודא ,טאחעג ןגוא עטכאמדאפ ןבָאה עדייב ...גָאדּפ
 .המשנ רעד טימ טקידניזעג טָאה חכלמ ןעוו תעשב רָאנ .טמולחראפ ןוא
 ףונ ןצנאג םעד טזאלעגּפָא ,טרעקראפ ,המחנ טָאה ,ףֹוע םענייר .א ןןיא

 | 0 יי ...המשנ יד ןטלאהעג ןייר ןוא

 ןוא ןגייא יד יז טכאמדאפ --- ,ץידּפ רעה וצ ריא וצ טייג סע

 יד יז טשיק סע ןוא יז טודלאה סע ..."ךימ טשוק עמאמ יד , ,טבארט

 ...ןגָאז "םההבא ןופ טָאנ, ןוא ,ןגָאז חכ-ב יז טנרעל ןוא רעטומ

 | ...ןבָאה ביל םיא לָאז יז ,?יוװ רע
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 ,,.רעטומ יד םורא טמענ יז !דעטומ יד --- ר קראטש ,ביל טָאה יז = |

 יד טימ ןוא ...יז טעשטּפעש." ונק הֹוצ הדות :ישעמאמ ,לָאמא ךָאנ,

 המשנ רעד ןיא .,.סיודא טשינ רעטדעוו יד = םא יז טדער ןּפיל עקידניז

 ...קינייוװעגיא ףיט ,ףיט יז ןטכייל טרָאה ,ריא ייב ייז ןעלמיוו
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 ןבעל ןייק ןיא רעטסעוװש עדייב ןוא ,קיביײא טשינ ןעמ טבעל ןבעל
 ...ןעוועג טדרעשאב טשינ

 -עגניי עד ןיא ,ףונ ןופ טלײטשּפָא ךיז ןכָאה תומשנ יד ןזא ןוא

 ,סיורא ,דניז ןופ טקעלפענכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,המשג ,סהכלמ ,םרער

 ןלאפראפ ץענרע דלאב ןיא ןוא ,ףוג ןסייוו ןופ ,ָארק עצדאווש א יוװ

 המשנ ןערָאלק עסייוו ,סהמחנ ,סרעדעטלע דעד ..,עלקה"ףכ ןיא ןדָאװעג

 טכייל ךיז יז טָאה ,ףיג ןקידניז ןיפ טיידפאב ךיז יז טָאה םיוק ,רעבכָא

 ןראפ ,למיה ןכיוה םיצ ךייח רעד ןיא ןביוהעגפיוא ביוט א יוז ליטש ןוא

 .תונמחר סטָאנ רָאנ ,טדעטיצדאב ןייטש ןבילבענ וליפא יז ןזיא רעיוט -

 .טָאה ןוא ,רעיוט םעד טנפעענ ריא טָאה ןוא ,ןזיוואב דײא וצ ךיז טָאה

 .ןגיוא יד ןיפ ןרעדט יד טשיוועגסיוא ןוא ,טסיידטעג יז

 ...טסווועג טשינ דדע דעד ףיוא ןשטנעמ ןבָאה רעבָא םעלא םעד ןופ |

 'א ךיוא דיא טָאה עמ .היווק עסיורג א טאהעג טָאה הדיבג רעגָאדּפ יד

 יז טָאה 'עמ ןיא !טסָאקעג ןומטמ א טָאה סע ,טכאמעג דפסח ןסיודג

 רָאי םוצ ןיא טניילעג ,תושונצ ןעלא ןשיווצ ,םייחח-תיב ןפיוא ןָא-ןביוא

 םיחבש !עטצירקעגסיוא יילרעלא טימ הבצמ עסיורג א ריא ןעמ טָאה

 ...טכעטשעג -

 ...טקישעג גָארּפ ןייק ףונ סדעדעטלע דעד טָאה ץידּפ רעד זא רע בָא

 טָאה ,ףוג ןקידניז םוצ ןריריצ ךיז טלָאװעג טשינ ןאמ-חדבח ןייק טָאה

 "יא יז טָאה ןעמ ןוא ,ןעננודעג רענעדט עטסָארּפ הדהחט דעד וצ ןעמ

 טנוא ץעטחע בורנ א ןיא } ןפראוועגניידא ןוא קאז ןטלא ןא ןיא טליהעג

 | ..,טױלּפ ןדעמ

 ...ןביוא ןופ רָאנ טעז שטנעמ .א
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 ןטלא ןופ קיטש א ןעמונענוצ טָאה ןעמ זא ,םורא טייצ יא ןיא ןוא

 עמ ןוא ,סאג יד ןכאמ ו רעטיידב ,טָאטש רעה וצ םלוע-תיב רשענָאדּפ



 רענייב ענעבילבעגרעביא יד ןריפוצרעביא םירבק יד ןבָאדנענסױא טָאה
 ,ןענופעג רעמ טשינ ןוא ,טױלּפ םייב רבק סהמחנ טנפעעג ןרבק א טָאה
 טילּפו דירש ןייק זיא רענייב טשער םעד ןוא בייל ןופ --- ,ןבראש א יװ
 -עגקעווא סוּפ ןטימ קידנליװ טשינ טָאה רע ןעוו ןוא ...ןבילבעג טשינ
 -?אווראפ ץענרע ןיא ןוא ןעגנירּפשענּפָא רע ןיא ,ןבראש םעד טּפוטש

 -.ןעמוקעג טשינ חרובק וצ ןיוש זיא ןוא ...ןרָאװעג טרעג |
 ןענופעג יז טָאה ,רבק סהכלמ טנפעעג טָאה סָאװ ,רעבָא ןרבק רעד

 ןסייוו ןפיוא ?כיימש ןשירפ א טימ טעמב ,ץנאג ןֹוא שידפ ןצנאנניא
 | ...םינּפ

 -עוװ יד --- .טנַאזעג ןשטנעמ ןבָאה --- !תקידצ יא טסייה סָאד --
 - ..טאהעג טשינ הטילש ןייק ריא ףיוא ןבָאה םער

 יד טימ רָאנ ןעעז סָאװ ,ןשטנעמ ןגָאז ןוא ןטכארט יוזא םורָאװ
 טוט ץראה ןיא סָאװ ,טשינ לָאמנייק ןסייוו ןוא ,ףיוא-ןביוא ןופ ןגיוא
 | ..ןיא המשנ רעד ףיוא ןצעמע ייב סָאװ ,ךיז



 רעכאמנצנוק רעד

 .רעכאמנצניק א ןעמוקעג לָאמא זיא ןיירא לטעטש רענילָאוװ יא ןיא

 ,טייצ-חסּפ ראפ רעטהנאדראפ רעד ןיא ןעוועג ןיא סע שטָאכ ןוא

 ןעמוקנָא ןייז ךָאד טָאה ,ּפָאק ןפיוא רָאה יוו גראז דעמ טָאה דיי יא ןעוו

 טימ ,עולב-עורק !שטנעמ א ןופ שינעטער א ;טכאמעג םשור ןסיורג א

 רעד -- םינּפ שידיי א ,ּפָאק ןפיוא ,ןטשטיינקעצ א וליפא ,רעדניליצ א

 ןוא דדָאב עטלָאנעג וא -- ןוא .זָאנ רעד דעבױא םוא טילפ םיהחלא-םלצ

 -ענ טשינ רענייק ן'טָאה סע ןוא ,טאהעג טשינ רע טָאה טדָאּפסאּפ ןייק

 עמ ?זיא רע סָאװ ,סייוו ייג ,ספידט ןייק טשינ ,סרשב ןייק טשינ ,ןעז

 "!ןָאדנָאל ןייק , --- ?ןיחווו ;"זיראּפ ןופ, ;רע טנַאז ?ןענאוונופ ן'טנערפ

 -ענ  סופוצ ,,םינּפא "!טעשזדנאלבדאפ , :רע טנאז ?דעהא דיא טמוק יו

 !טשינ לודנה-תבש וליפא ,טשינ ןינמ ןייק ייב ךיז טזייוו ןוא !ןעננאג

 רע טדעוו ,לדער יא םיא םורא ןעמ טכאמ ,וצ םיא וצ ןעמ טייטש ןוא

 סיודא טמיווש ןווא ,ןעגנולשעגנייא ן'טלָאוװ דרע יד ךיילק ,םלענ םיצולּפ

 ,קראמ טייז רענעי ףיוא

 ןכאמ ֹוצ ןביוהעגנָא ןוא עילאס א ןעגנודעג ךיז רע טָאה לייוורעד |

 .ןצנוק

 עקידנענערב ןעננולשעג רע טָאה הדעו להק ינפב !ןצנוק רעבא

 -נעב יילרעלא רע טָאה ןגיוצענסיודא ליוס ןופ ןוא ;?פרעפ יוז ןליוק

 -נאל ןוא ,טלָאװעג רָאנ טָאה עמ רילָאק יא דאפ סָאװ ,ענירג ,עטיור ,רעד

 ןצכעז םיורא רע טפראוו לוויטש ןוופ 'עועלַאכ א ןופ .תולנ'ס יוװ --- עג

 ייז ןוא ,עקידעבעל ןוא ,ןרעב יוװ --- סעקידניא רעבָא ,סעקידניא דָאּפ

 ןוא סופ א ףיוא רע טבייה ךָאנרעד ;ענעצס רעד דעביא ךיז ןפיופעצ

 ילאְנ ?סיש עצנאג א ,ךעלדנער ענעדלָאג עװשעדָאּפ רעד ןופ ּפָא טצאדק
 ןיא ךיז ןפיוק ,ףייפ א רע םינ ,"ָאוואדב , ןעמ טשמאּפ !ךעלדנער ענעד
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 ןֶא ןבייה ןוא ,לנייפ יד יװ ,ןשטעליוק ןוא תולח ןעמאזוצ ןטפול רעד

  םעד רע טינ ןוא .עילעטס רעד רעטנוא ץנאט-זנורב ַא יצ דָאר א ןצנאט

 םיווא !היחראלכ ,ןדנווושדאפ ןי"ע-ףדחכ ץלא סָאד טדעוו ,ףייפ ןטייווצ

 !טשינְרָאג --- סעקידניא סיוא ,רעדנעב סיוא ,ןשטעליוק

 -אב סעפע ךיוא ןָאק "דצ רענעי, זא ,ךָאד ןעמ טסייוו ,אלימ
 !ןזיוואב ןצנוק ערעסערג םתסח-ןמ ןבָאה םידצמ ןופ םימוטרח יד !ןזייוו

 א ?ןצבק רעסיורג אזא ןיילא רע ןיא סָאװראפ ;הלאש יד רעבָא זיא

 -אב וצ סָאו טימ טשינ טָאה ןוא עושעדָאּפ ןופ ךעלדנער טראש שטנעמ

 ןוא ןשטעפליוק רעמ ןָא- רע טקאב ףייפ א טימ ,אינסכא רעד דאפ ןלאצ

 ,עוועלַָאכ ןופ סיורא רע טיצ סעקידניא ,רעקעב רעטסעדג דעד יוװ ,תולח

 ןיא ןעמ טנייל ערענעש ןא ,סנניוצעגסיוא ןא -- דע טָאה םינּפ א ןוא

 ראלפ א יוװ ןניוא יד ןייא םיא טנעהב רעגנוח דעד ןֹוא ,ןיידא דדע רעד

 "..!הנתשנ חמ}, ֹוצ ָאישק עטפניפ יד :ךיז ןעמ טלטהשוו !רעק

 םעד ןזָאלדעביײא רימ ןלעוו ,"הנתשנ המ, וצ טמוק סע דעדייא רָאנ

 .עלייב-תקבר בייוו ןייז ןיא ןחנוי-םייח וצ ןיינרעביא ןוא דעכאמנצנוק
 א טפיוקעג לָאמנייא דע טָאה ,ןעוועג דחוס-דלאוו א לָאמא זיא הנוי-םייח

 רע ןיא ,טכאמדאפ דלאוו םעד ןעמ טָאה ,"טלעג ןכיילג , ןיא רלאוו

 רע טָאה ,"רעביירש"דלאוו , ןרָאװעג רע ןיא ,"דמעה ןייא ןיא , םיורא

 א .הסנזּפ ןָא םישדח רָאּפ ענייש א ןיוש רע טציז ;ןריופ ראפ לעטש יִד

 ךָאנ ןטגַאזעג .ןויצדאנוש ףיֹוא -- טבעלעגרעביא ןעמ טָאה רעטניוו
 דעטכייל-לגנעה ןֹופ ןיוש זיא טצעזראפ ןוא !חסּפ רעבָא טייג דעטניוו

 .םענ ןוא לחק וצ רעבידא ייג) :עלויב-חקברי טנָאז .ןשיק ןטצעל ןזיב

 ,ןפלעה טעוו טָאג זא ,ןוחטב טָאה דע זא ,הנויםייח טגָאז .םיטיח-תועמ
 ןוא עלייב-חקבר טייג .טשינ ךיז רע טעוו ןצדאוושדאפ םיִנּפ סָאד ןֹו

 םענעבידעטּפָא ןטלא ןוא טניפעג ןוא ךעלעקניוװ :עֿפא ןױא לָאמאכָאנ טכוז

 ןיא ?פעל רעד טייז ןרָאי ,םימשחמ סנ א שממ -- לפעל םענדעבליז
 .ןוא ,ן'טפיוקדאפ ,?פע7 םעד טמענ ,חנוי-םייח טייג !ןדָאוװעג ןריולדאפ

 -ערָא ,טײלעמערדָא דאּפ םיטיח-תועמ ףיוא ןשִאדנ .דָאּפ יד ןיידא טגָאדט

 ."ניא ןיוש .ךיז טקור לייוורעד טייצ יד ,דעכליב ןענייז לש טנָאז ,טיילעמ

 ,טָאנ !ןוחטב טָאה דע -- ,חסּפ ֹוצ ןכָאװ רָאּפ יא יוװ דעמ טשינ ןצנאג

 זומ השא ןוא ;טנייווש שלייב-הקבר ,ָאליס !טשינ טזאלדאפ דע טנָאז

 -חקבר ,גָאט א ךָאנ ,גָאט א ךָאנ קעוזא רעבִא םייג סע .ןאמ א ןנלאפ

 ןיירא קינעש ןיא םינּפ סָאד טבָאדג ,ףָאלש ןייק ןופ טשינ טסייוו עלייב

 זיא חסּפ ףיוא ןוא ,ןדעה טשינ לָאז חנוי-םייח ,טייח-שליטש טנייוו ןוא

 טנייוו טכאנייב --- ,טכענ יוװ עדעגרע יז טָאה געט ןוא .ָאטשינ ןכייֵצ ןַײק
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 יד ןּפינק רעבָא ןעמ זומ גָאטיײב ,ץראה סָאד ּפֶא שטָאכ שטנעמ א ךיז

 ןקוק ןווא ,ןפואנו ןוא ךָאנ דווא ןקיוק תוטכש !ןייטש לָאז בם ראפ יד ,ןקאב

 ...ןעלדָאנ טימ יװ ,ןקילב-תונמחד טימ יז ןכעטש ןוא ,סיוא ןגיוא יד ךיז

 ?םעקאדוב םימ ריא טלאח יו ?תוצמ  ריא טקאב עוו ;ןנערפ ערעדנא

 :ןנָאז ערעטנענ יד

 בר ,ךייא טימ ךיז טוט סָאװ ,שטייט'ס || --- 

 ...המודכו ןנרָאב ךייא דימ ןלעוו
 -חקבר ןוא ,"םדה רשב תנתמ , ןייק טשינ רעבָא ליוװ הנוי-םייח

 ןומ םיצוהית סויא ךיז יז טכוז --- .ןייֵג טשינ ןאפמ דיוא ןנעק טעוװ שלייב

 ...טסואלפ ןוא טמאלפ םינּפ סָאד ןוא ,דדוע דעד רעטנוא

 ,ךייא טלעפ !?עלייכ-ה 4

 יז ןעמענ ,ןייז וצ ףדאד סע יו טשינ זיא סע זא ,םינכש יד ןעעז

 טצכערק ,סיווא טדעה ,ךעבענ ,בר רעד ?שטייט'ס --- בר םוצ ןפיוק ןוא

 הנוימייח ןא ,-ש טרעפטנע ףוס 52 ףוס ןיא ,ךיז טדעלקדאפ ןוא ּפָא

 .ןד-ע טָאה ,ןוחטב טָאה רע ביוא ןוא ,םימש אדי א ןוא הדות"ןב יא זיא

 ...ןבילבעג טכיל-שטנעב ןָא וליפא זיא עלייב-הק

 !חסּפ ןיוש -- ןוא

 רעטצנעפ עלא זא ,רע טעז ,םייחא שדדמה-תיב ןופ טייג הנוי-םייח

 ,טיימש הריד ןייז דָאנ ןוא ,ביט-םוי-תחמש טימ סיודא ןענייש קדאמ ןיא

 טלאפ דע ,עקידטעעז ןשיווצ .שדנילב יא יוװ ,םינתוחמ ןשיווצ לבָא ןוא ווד

 -- .!הסּפ ןַײז ךָאנ טעװ ןלעװו טעוו טָאג זא, ;פָא טשינ ךיז ייב רעב

 זיא ןוא "בוט-םוי-טוג, :ךעליידפ טגָאז ןוא ןיידא טייג רע ,דע טכאדט

 םעלייב ?הקבר ןוא ."!עלייב-חקבר ,דיד בוטדםוי-טונ,  :םיעטמ לָאמאכָאנ
 יורא ?קניוו ןדעטצניפ א ןופ ,ןרעדט טימ טּפאזעגנָא ,םיא טרעפטנע קִק

 ןרעטצניפ ןופ םיורא ןעטעדב ןניוא עדיא ןיא "!=אי-טוג ,בוט-םוי-טוג

 טנָאז ןוא וצ ריא וצ רע טייג ,ןלייק עקידנענערב ייווצ יווװ ,עלעקניױו

 ,םידצמ-תאיצי ,ביטדםוי זיא טנייה -- ,רע טנָאז --- ,עלייב-חקבר, :ריא
 ?ןרעיט ֹוצ ָאד ןיא סָאװ ןוא !טשינ ןעמ רָאט ןרעיודט ?טסייטשדאפ

 רעודווא ןבָאה ןלָאז ריס ,טלאוועג טשינ טָאה םלוע לש ונוביר רעד ביוא

 דימ ןלעוו .רחס ןרמעדפ א ייב ןייז ןוא ביפ ראפ ןעמעננָא ןעמ זומ ,חסּפ

 ..םיטעמוא ןזָאלנידא ןדנוא טעוװ שמ !רדס םוצ שדעדנא ץענרע ןייג

 סָאד ,"ל?וכייו יתיי ןיפכד לכ, :;ןנָאז ןדיי ...ןפָא ןעייטש .רעייט ןוא ריט

 ףיוא םענ ,םוק .ןסע ןעמוקניידא לָאז ,קירעגנוה זיא סע דעוו :שטייט זיא

 .. ריי ןטסעב ןטשרע םוא ןייג דימ ןלעוו ,לאש יד רייד

 טלאה ,ןאמ ריא ןֹופ ןיצר םעד קידנעטש טוט סָאװ ,עליינ-חקבר ןַײא

 ,זדלאה םוצ רױא ךיז טסייר סָאוװ ,ןייוועג םסָאד תוחוכ עלא טימ טא
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 -לעז רעד ןיא --- ,ןייג ןיוש ליוו ןוא לאש ענעסירעצ א ךיז ףיוא טמענ
 - ;טגאז ןוא ןיידא טמוק ץעמע ןוא ,ריט יד רעבָא ךיז טנפע עגר רער

 !ביטיםויחטוג ---
 -ניירא ייז וצ זיא סע רעוו ,קידנעעז טשינ ,רָאי טוג :ייז ןדעפטנע

 - | |  .ןעמוקעג
 רעיוא ןייז לו ךיא -- :ןעמוקעגעידא ןױא סָאװ ,רעד טגָאז

 : | | !רהס םוצ טסאג
 .טשינ רהס ןייק ןיילא ןבָאה רימ -- :הנוו-םייח טרעפטנע
 !ךיז טימ רהס םעד טכארבענטימ טָאה רע זא ,רענעי טרעפטנע
 ןייא טשינ .עלייב-חקבר ןיוש ךיז טלאה --- ?רעטצניפ רעד ןיא --

 | | ,טצכולש ןוא
 ןוא --- .טכיל ןייז טעוו סע --- .חרוא רעד טרעפטנע --- !הלילח ---

 ענרעבליז רָאּפ ייווצ ךיז ןזייוװאב סע ןוא !סוקָאפ-סוקָאה :ךאמ א טיג רע
 רעד ןיא ,בוטש ןטימניא ,טכיל-ןידאעטס = ענעדנוצעגנָא טימ רעטכייל
 סָאד ןא ,ןעזדעד עלייב-הקברד ןֹוא הנוי-םייח .קיטכיל טרעוו סע !טפול
 .קערש ןיא רעדנווו דאפ ןענָאק ןוא ןפאג ייז ןוא ,רעכאמנצנוק רעד זיא
 סנייא ךיז ןּפאכ ייז .ןעננעדבסיוהא טשינ ליומ ןופ טרָאװ קיצנייא ןייק
 ןוא ןגיוא ענעסידעגפיוא טימ ןעייטש ןוא טנעה יד ייב .ןֶא עטייווצ סָאד
 סָאוו ,שיט םיצ לייווהעד ךיז טדנעוו רעכאמנצנוק רעד ,רעליימ ענעפָא
 ,ונ, :םיא ֹוצ טנָאז ןוא ,עלעקניו א ןיא טמעשראפ ןענאטשעג,זיא
 ,סיורא סָאד טגָאז רע יוװ יוזא ןוא ?!דעחא םוק ןוא ךיז קעדאב ,לרוחב
 -אב ןַיא ךעטשיט סייוויינש א ּפָארא שיט ןּכיװא שילעטס ןופ טלאפ
 ןוא טייג ןוא ,ןריד ןָא ךיז טבייה שיט רעטקעדאב רעד ןוא ,םיא טקעד
 ,טכיל יד רעטנוא טקנוּפ ךיז טלאהדאפ ןוא ,ןיירא בוטש ןטימ ןיא טמוק
 ךיז ןלעטׂש ןוא פארא רעקירעדינ ךיז | ןזָאפ רעטכייל ענדעבליז יד ןוא
 רָאנ ןלעפ --- רעכאמנצנוק דעד טגָאז -- דניצא, .שיט ןפיוא רעדינא
 ןקע יירה ןופ ךעלקנעבו יירה ןעייג *!ןטעבעסעה ןייז ןלָאז -- ,ןטעבעסעה
 .ןטייז יירד ענייז ףיוא ךיז ןלעטש ןוא שיט םוצ וצ ןעייג ןוא ,ביטש ןופ
 סיוא ךיז ייז ןעיצ ,ןרעוו רעטיירב ןלאז ייז ,רעכאמנצנוק רעד ,רע טסייה
 .סיוא רע טפור .ןלוטשרעטָאּפ ייז ןופ טרעוו סע ןוא ,טיירב רעד ןיא
 רוביד ידכ ךות ןוא ,טעמאס ןטיור טימ ךיז ייז ןקעדאב --- "!רעכייוו
 ןגייפ ןוא ,ןשיק שסייוויינש --- עסייוו ּפָאדא עילעטס ןופ ייז היוא ןלאמ
 ןרעוו --- ןוא ןלוטשרעטָאפ יד ףיוא ,טָאבעג ס רעכאמנצנוק ןפיוא ,ךיז
 םינימ טימ הרעק א ךיוא ךיז טזייוואב םָאבעג ןייז ףיוא !ןטעבעפעה
 טימ תוסוכ עטיור ךיוא ךיז ןזייוואב סע ,שיט ןפיוא ךיז טלעטש ןוא

74 



 -וירפ ןֹוא ןרשכ א וצ ףראד עמ סָאוװ ,ץלא ןוא ,תוצמ ןוא ,ןייוו רעשעלפ

 ,טינש םענעדלָאג א טימ "תודנח, וליפא ,רדס ןכעל

 -- .רעכאמנצנוק רעד טנעדפ --- ?ריא טָאה ןשאוו וצ רעסאוו ןוא

 !ךיוא רעסאוו ןעננעדב ןָאק ךיא

 עלייב-הקבה ןוא ,ןפאג ןופ טּפאכעגפיוא טשרע ךיז ייז ןבָאה טלמעד

 טסייוו הנוי-םייח ןוא ?סָאװ ?ןעמ געמ :;רעיוא ןפיוא ןהנוי-םייח טגערפ

 םעד געדפ ןוא ,ןאמ ןיימ ,ייג :םיא יז טָאר .ןרעפטנע וצ סָאװ ,טשינ ריא

 א טשינ ןיילא רעכאמנצנוק ןטימ יז ןָאק רע זא ,רע טרעפטנע .,בר

 רעד טעװ ענעדיי רעשידאנ יא זא ,יז טגָאז .ןייג לָאז יז ,רע ליוװ ,ןזָאלרעב

 יז ןעייג ,ּפָאדא ןענייז ןופ זױא יז זוא ,ןעניימ טשוו רע ,ןביילג טשוינ ברו

 .רדס ןטימ רעכאמנצנוק םעד רעביא ןזָאל ןוא בר םוצ עדייב

 ,ףושיכ טימ טכאמשג טרעוו סָאוו ,סָאד זא ,טנָאזעג בר רעד טָאה

 ראפ שינעדנעלבראפ א רָאנ זיא ףושיכ םורָאװ ,טשינ תושממ ןייק טָאה
 ןזָאל ךיז טעװ הצמ יד בוא ןֹוא ןייגמייהא ייז רע טסייה .ןגיוא יד
 -עסעה ןופ ןשיק יד ןוא ,ןיידא תוסוכ יד ןיא ןסיג --- ןייוו רעד ,ןכעדבּפֶא

 -עג ייז ןנעמ ,םימשה-ןמ סע זיא ...טונ זיא ,המודכו ,ןּפאטנָא --- טעב

 | | .ןסינ

 ,םייחא שינעּפאלקצראח טימ ייז ןעייג ,טנקסּפעג בר רעד טָאה יוזא

 "רדס, רעד ןוא ,ָאטשינ ןיוש רעכאמנצנוק רעד זיא ,,ןיידא ייז ןץעמוק|

 ןייו רעד ,ןרידנָא ךיז ןזָאל ןשיק יד .ןענאטשעג זיא רע יװ ,טייטש
 סָאד זא ,ןענאטשראפ טשרע ייֵז ןבָאה ,..ךיז ןכעדב תוצמ יד ,ךיז טסיג

 !בוט-םוי ןכעליידפ יא טאהעג ןבָאה ןוא .איבנה והילא ןעוועג זיא
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 .לזעלג סָאד

 יא ,ץניוװַארּפ רעד ףיֹוא לטעטש  ןפראווהאפ א ןיא ץעגדע ,לָאמא

 / זיא ןעוועג ןוא .וצרעד רעפיילש-ןטנאילידב .א ןוא .דימש-דלָאג א .ןעוועג

 עטשטנעבעג יא ,הכאלמ- רעד ןיא חאלפנ הירב יא ,דימשדלָאג . רעד העי

 םיעינמ םידבדח- ןכיה דע .ןעוועט ןוואט יא ךואכו  ןייז ןיוא ,טאהעג טנואה:

 הא ןסעזעג ,םינוק עציז טשינ ,דע טשינ :טסווועג טשינ רענייק .טָאה

 -ניפ-ןשודק ,ךעלדעגניפ ,ךעלגנידיוא :םיטאבעלאב ראפ גנוריצ טעבראעג

 ןרָאװעג טשרע רע זיא הל:תנ ...!טאהעג ; הסנרּפ םיוק .חמודכו ךעלדעג
 א זא ,ןפָארטענ ,?שמל-המודכ ,ךיז טָאה .קילעפוצ ןוא...- טייצ רעד טומ

 ,דמערֿפ דעד ןופ ןָאטענ ךודיש א טָאה לטעטש םעניילק ןופ סָאבעלאפ |

 אב ,הנייתח דעד ףיווא ןעמו טדָאפ ,טָאטש .דעדעסעהונ יא ןופ דשיוע ןוא טימ

 רשֹוע .רענעי .טֶדָא ןרעכעה א ףיוא גנודיצ םדימשדאג םעד ךיז טזייוו

 .,ייא ,ייא :רע טכאמ ,ןעזענ טלעוו א ,דחוס א ;ןיבמ קיטש א ןיוש זיא
 ןיוש רע טמוקאב ...ן'מש וצי טדָאד דימשדלָאװ דעה ןא טבייה --- !ייא

 -ערג רעד ןיא רעביא ךיז דע טיצ טייצ דעד טימ ןוא ,טעבדא טרָאד ןופ

 ,טאהעג םינוק ליפיוזא יש ;ןיידא טָאטש רעדעס

 ;ץירּפ א לֵאָמֹא טמוק טָאטש רעדעסערג א ןופ ריבנ א ֹוצ ,אלימ

 ,שיפ עטליפענ ףיוא תבש לָאמא יוזא יצ החמש א ףיוא ,רחסס בילוצ

 טמוק ץידּפ דעד ..,טריצעגסיוא תיבדינב יד ,טלעטשענסיוא שיט רעד ---

 ,ןיירא גיוא ןיא סעּפע םיא טלאפ ;ןיבמ רעדעסערג א ךָאנ ןיא רע ,ןיידוא

 ?טכאמעג סע טָאה רעוו ?טפיוקעג סָאד זיא ווו --

 ...םיצירּפ ןשיווצ דָאוועג דימשדלָאנ ןופ ןעמ טהעוו

 ראפ לאב א רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאטאנדעבוג רעדעי טכאמ ,עודיכ

 ךיוא דָאטאנרעבוג דענעי טכאמ .גחנמ אזא ןיוש ןיא סע ,טייל עסיורג

 םעד ןועמ טנָאהט ,רעטכעט טימ ,סעצירּפ טימ םיצירפ ןעמוק ,לאב .א



 .,שָארב א וצ ,?רענניפ א ךָאטאנרעבוג רעד טשז ...גנודיצ סדימשדלָאג

 .ןעזעג טשינ טעברא אזא ךָאנ טָאה רע ,רע טפאנ ,עילָאק א יצ

 | | "?טע ןיא טעברא סעמעוו,

 ."םמעד ןיא מפועד,/ ---

 8 ?ייזא

 סנבנו אצוי א רע טרעוו ,ןפור רימשרָאנ םעד עמ טקיש םגהָאמוצ

 | יי ,רָאטאנרעבוג םייב
 ירש יד ןופ רענייא ;עינרעבוג יד ןקוקאב ,ןדָאפוצ לָאמא טמוקי

 .ץאט א ףיוא ץלָאז טימ .טיורב ןגָארטנגעקטנא םיא ןעמ ףראד ,תיכלמ

 .ץאט יד טמוק .דימשדלָאג -עזדנו ןיוש םתסה-ןמ ?ץאט יד טכאמ רעֹוו

 ,..הבולמחזריע יד ריא טימ טנ גנילק ,ןיידא הכולמה-ריע ןיא

 | !בוט ןמשמ םש בוט ;ךלמה חמלש טנָאז טסיזמיא טשינ ||

 :טביילק ,טלעוו רעד ןופ טייג ךלמ רעטלא רעד .השעמ א ךיז טפעדט
 1 דאפ ןױא ,דעמאק-ץאש ןיא ןיורק שנעי טייג .ךלמ םעיינ א םיוא ןעמ

 טעב ,סדימשדלַאנ) ועסיורג ןעמ טכוז .ןיודק שיינ א עמ טכאמ ךלמ םעיינ

 טעברא ןוא דע טמוק ,ךיוא דימשדלָאנ דעזדנוא עדעדנא ןשיוװצ ןעמ

 - ...ביט רתויה דצ לע סיֹוא ךָאנ ךיז טנכייצ ןוא טימ

 . י !לד רפעמ ימיקמ --- ללכח = |
 .-אצוי א ןזיא ,ץנעדיזער דעד ןיא .ןיוש טנ גיוו / דימשדלָאנ דעזדנוא

 .,םדו רשב רעטסָארּפ א ,ךלמה ינּפ יאודמ רָאנ טרעוו רע ,ףיוח ןיא םנכנו
 ..ןגָאלשדעד טשינ םיא וצ דָאג ןיוש ריי ן אל רש רערענעלק א וליפא

 .טשינ דעבעה ןאק עמי זא ןוא םל"עב דזוח לנס זא רועבָא ךָאד זיוא

 טבייהי .,(?דימשדלֶא נג אזא ראפ רעכעה ןייז ןָאק סָאוװ םורָאװ)} ןנייטש

 | | 1 יט ...ןלאפ ןָא ןעמ

 עטלא סָאד ,ןזיוואב טשינ סעיינ ןייק ןיוש דע טָאה גָאטליוװ דאפ |

 סאד ,ןראוועג דימ ,ףיורעד קידנקוק ,ןענייז ןניוא יד ,ןסענענוצ טרעוו

 א וו/ץענדע ךיז טזייװאב ,םעיינ סעּפע ֹוצ גנוטסילג א טנירק ץראה

 ...םק' הזו ?פונ הז --- זיא םלועדרדפ דעד יװ --- זיא ...דעלטסניק רשייג

 דעה טָאה דעטלא דעה סָאװו ,געװװ ןבלעז םעדו ! רעלטסניק רעיינ רעד טכאמ

 .געוו םענענייא םעד דימשדלָאג דעטלא רעד טכאמ ,הז תמועל ןוא ,טכאמ

 עינרעבוג ןופ --- ןיידא עינרעבוג .ןיא קירוצ הכולמה-ריע ןופ :קירוצ
 רחש םֹוצ ,סע טפייה ךלמ ןופ ;סײה א -- טאיווָאּפ ןופ ,טאיווָאּפ ןיא

 יא סָאבעלאב םוצ ,ריבת םוצ ,ץירּפ םוצ ,רָאטאנדעבוג םוצ רש ןופ

 ...ךעלרעגניפ-ןישודק- ֹוצ קידוצ ,..לטעטש .םעניילק

 דיִצ ןייק ןפדאד טײלעמערַא ;טשינ ןיוׁש ןעמ ןָאק ןלאפ רעקירעדינ

 ן =



 יד סיוא ןעמ טקערטש ,טפופ רעד ןיוא ןעגנעה } ןעמ טביילב ,טשינ .גנור
 ,..גנוצ

 ןץייק ר 2 סע טכאמ עמ ,טכעלש ןרעוו ץילא ןטייצ יד ןוא

 | ..טסקאוו ץנערוקנַאק יד ןוא טשינ תנונותח

 יכ (!הרצ יא זיא "יהיו, ווו) יחיו ןוא תולסּפ טכאמ תולד ,,,אלימ = |

 רימשדלָאנ רעד ,ןנייל וצ ןיידא ליומ ןיא סָאװ .ָאטשינ ,בערה ול קיצה

 רעד ןיפ ףיוא טבייה ןֹוא בשיימ ךיז רע זיא טסאּפ ןוא טסוּפ םורא טייג
 הקשמ ןופ ,-עסאוו ןופ :לשעלפ ןכָארבעצ א ןופ ןָאלג ?קיטש א ךרע
 .זָאלג לקיטש טסָארּפ א רָאני ,טסייוו רעװ ,ןיצידעמ ןופ רָאנ רשפא ןוא
 . ןוא ..ןפיילש --- רעדינא סע ךיז טצעז ןוא םייחא טימרעד טייג ןוא
 יד רעטנוא ןָא טבייה ,טפיילש רע יװ יוזא ןוא ...טפיילש רע יו יוזא
 טימ טצירּפש סע :ףושיכ א ...ןצנאלג וצ ,ןעלקניפ  וצ לזעלג סָאד טנעה

 -עג טשינרַאג טָאה רע .טפאנ ןיילא רע ןטלאדטש סע ,ןעקנופ םינימח לכ

 טצעז ,?זעלג סָאד רע טמענ ךָאנדעד !זיא דע רעלטסניק טייוו יו ,טסווו

 / פענ םיוק טָאה רע סָאװ ,לפייר טרענלאוודאפ א סעּפע ןיא ןיידא סע

 טּפאלק ץדואה סָאה .דע טייג --- !טלעוו יד ןדאנּפָא סיודא טייג ןוא ,ןענ

 ןסידנעמואלפ א טימ רוחב יא ןגע ןקטנוא םייא טמיק !ןלזנו וא ייב יווװ םיא ייב

  טלעטש ?לדעגניפ א ףראד ןיא ןתח א רשפא -- ןייא םיא טלאפ ,םינּפ
 רע ףראד לרעגניפ-ןישודק ןייק :ןפָאדטעג טעמכ רע טָאה ,ּפָא םיא רע
 / טיג רענעי יו ןוא !לרענניפ א ןייז געמ ;אברדא הנתמחהלכ א ,טשינ

 .עדייב טימ וצ רע טלאפ ,לטנאילירב ןטימ ןגיוא יד ראפ ץילב א םיא

 :טנערפ ןווא טנעה

 י ר : !?רעייט יו ===
 רעלדניווש ןייק טשינ ,ןגָאז טשינ ץראה סָאד דימשדלָאג םעד טזָאל

 | | ?קירוצ רע טגערפ ,עבטב
 ...?ןבעג וטסליוו לפיוװ ---

 רעד ֹוצ ןעמוק ןענַאק טעוו רע יצ ,טסייוו טָאג טניימ רוחב רעד
 ;סאּפש א ךיז טכאמ ןוא שבטמ א סיורא רע טמענ ?הרוחס

 | | / ןרעֿפָאט אי
 טנאה רעקניפ רעד ןוא לרעגניפ סָאד דימשדלָאג רעד םיא טקירד

 . טפיול ןוא טנאה רעטכער דעד ןופ רעלָאט םעד סיוא םיא טּפאכ .ןיירא

 ...ןּפאכרעד וצ ץראה סָאד ,ןסיגראפ םערָאוװ םעד .ןיירא קנעש ןיא

 -בָאֹנ ןוא דימשדלָאג םעד ,ךיז טייטשראפ - ,ןזָאל רעביא רימ ןלעוו
 : | יט .רוחב םעד ןייג
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 יניפ ןטימ טייג ןוא !הנאיז ןייז רָאנ ?ענושמ :רוחב רעד טרעלק

 ..טנבדשעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,הלותב רעד וצ לרעג

 רע רעכלעוו ֹוצ ,הלותב יד טָאה ,תולק ןתעד םישנ רעבָא ךָאד ןיא

 םיאייּפ רָאֹּפ א טימ דניק שיטאבעלאב א ,םיא ,םינתח ייװצ ,ךיז טנכדש
 -אוואק זיא ?טעטש ןיא) דאזוה א ןוא ,דענייא זיש --- זיוה קלח .א ןוא
 ןוא ןבלָאדט ,דרשוש טימ ,רעוטיק א טימ דאזוח א (ןענאטשעג טירעל
 ןביילקסיוא --- ,דעטייווצ דעד -- דחעּפ ןפיווא האלפנ הידב א ,ןדָאּפש
 ..קעווא רע טייר ןגרָאמ ,ָאד דע ןיא טנייה ,דאזוח א ;טרפב ,רעווש ןזיא

 ֹוצ םיא יז טמענ היו טמוק רוחב רעד ,לייוורעד ,ץלא ךיז יז טבושי

 ללכה ..,ןגיוא יד טמענראפ סע ,יאדווא ?דשנניפ סָאד .תופי םיַנּפ רבסב

 ךָאד טייטש טייצ יד ...ןיא רענייטש רעד יוװ ,טכאל עמ ,טדער עמ ---

 "ראזוה רעד ןופ ,קראמ ןופ ךיז טרעהדעד ,טנווֶא דעד וצ טלאפ ,טשינ

 "אז ןליּפש ןָא טבייה עמ ,רעטנוא טלאה לקייּפ א ,לטייּפמַארט א ,ךאוו

 ;ץלא טנָאז ,קיורמוא טדעוו ,םענשי ןא ךיז טנָאמדעה הלותב ןיימ ...םער

 ,םיא טננאלדרעד ןוא ,ןדעדאב ,םולשויסח ,יז טעװװ עמ !טעּפש ,טעּפש

 סע ןייא ,ריט ןופ םיוחא םיא טּפוטש ןווא ,לכעליימ סָאד ,ןעמוקוצּפָא

 יד ןופ ּפָארא רוחב רעד ןיא םיוק .טייצ עטכער יד ןעוועג ןיוש ןיא

 א ;פוט ,טויט ,ּפיט קע ןיא ןניובדאפ ןוא ?סעג סָאד רעבידא ,ּפערט

 טגנידּפש ;טיולּפ ןראפ ןיוש רע ןיא טָא !טייז רעטייווצ דעד ןופ רעטייר

 ןיוש ןעגנילק טא .טעכאטש א וצ וצ סע טדניב ,ּפָאדא ?דרעפ ןופ ןיֹוׁש

 ..ףיוא טלארפ לריט סָאד ,ךעלפעדט יד ףיוא ןרָאּפש ןוא דרעווש

 רעד ןופ ןיא טכאנ רעביא :;ןעיידב טשינ גנאל ףךייא לעוװ ךיא

 "נפ ןטסנניי ןופ ץיּפש ןפיוא םיוק ...ןרָאװעג חנתמ-ןתח א חנתפ-החלכ

 ...ףיורא רעג

 זיא "טנאילירב , םעה ;השעמ יד טשינ ךָאנ רעבָא ךיז טקיידנע יָאד

 ,...טרעשאב סרעסעב סעּפע ןעוועג

 טעּפָאט לדדעפ סָאד ..חרזמפ רעד ךיז טלטיוד סע םיוק ,תולעכ

 טרעה רענייק ןוא ?סעג ןקימייל ןיא םיפ יד טימ טעּפָאט ןוא ץלא ךָאנ

 ןופ ?וק א טייקליטש רעטייוװ דעד ןױא גנילצולּפ ךיז טקעוו .טשינ סע
 ַא גנילצולּפ ןיא טכַאנייב !ןזָאלבעג טרעוו ?ענָאװערט , ..,טיּפמַאהט ַא

 רעיצרעזקע םוצ ,טקעוועט ןדאזוח יד ןדעוװ - ,ץןעמוקעג לאדעטעג רעסיורג

 ןטימ רובינ ןיימ !אדטחאדחאדט ---- ןייז טעװו עיוועד יא ..,ןפורעג ץאלּפ

 לשיפ םעד ןיא טכייל טשינ רעבָא ,ןְפיול ליוװ ,ףיוא טגנירּפש לרעגניפ

 -וא טנעה עסייוו יד םיא טפהאוו יז ...ץענ רעה יץופ ןסיירוצסיודא .ךיז

 ײיק םעד םיא טלאהאב ןוא יז טפיופ ,ףיוא ייז רע טכעלפ .ןהלאח ןרעב
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 - םיוק ..לָאמאכָאנ ןוא ,ןענעגעזעג לָאמאבָאנ ןֹוא ...ךרעווש סָאד ,רעוו
 8 וירא פעט יד ןופ םאדט-פא-ט-פאדש ,סיודא טנעה יד ןופ תודצ טיימס

 ןופ ףייה -- ףאּפ ןא ,ףיוהא דדעפ  ןטיידפדעד  דָאנ  ןקידעננוח ןפיוא

 דָאּפ -- ןוא ,,,ןיידא טרָא ןיא -- טייטש עטַָאר יד ,ץַאלּפ םוצ ןניוב

 .טעז ןוא גיוא ןָא גיוא םיא טייטש רידנאמַאק ינָאדדאקסע דעד !קָאדעזַאק

 ."ךרבש ימ , א ףיוא ליומפ סָאד ןיוש טנפע

 טרעוו .,ןגיוא יד ןיא ץילב ַא ;נילצולּפ ?רענניפ סָאד רעכא םיא טיִנ

 -ןופ ץיּפש ןופ ?דענניפ סָאד םיא טפאכ ןוא ,רעטנוצ א יװ טיור דג

 | | ;טָארא רענ

 | | : ?שעיב ננועג --- 

 ...הלילחו-סח ....םידשכב דשוח ...יוזא ןוא יוזא עשאוו :רע טלמאטש

 טשינ ךָאד טעװ רע .טשינ ךָאד רע ןאק ןנאזסיוא תמא םעד ,אלימ
 ;םוורא רע טצאלּפ !זיוה שיטאבעלאב א ןיפ הלותב יד ןכעגסיוא

 .!טמיוקיעג ---

 ,רעציּפָא רעד גנעהטש טשידאפ ---- ?8יוװ דואפ ---

 ןוא ...ןייז טרעוו סעּפע ךָאד זומ .סע ,ראזוה רעד טבא דט !טכעלש
 | | .;לווייט ןדאּפ גָאז א טינ

 | | ...!רעלָאט/ קיצנָאװצ ---
 סָאד ןיוש .טנפע רעציפָא רעד !דאזיה א ראפ דלָאנ טימ ןומטמ יא

 א ןָא רעבָא טננידּפש 'ענדה ותואב יי רבשיומא םעיינ א ףױוא ליומ/

 ערענעלק -- ררעפ שערעדנא - םיא רעטניה -- ףיודעד דהעפ סייוו

 .ןקארענעג

 :נערפ א טיג ןיילא רע

 ?טנוזעג)/ --- |

 יד !רעדליּפעג א ;דענוד א !טנוזעג } ןרעפטנע ןענַארדאקסע עלא

 | ...םרעטיצ דדע

 ךיז טנכייצ ,טרעשאב זיא סע זא  ןוא ..,עיוועד יד --- דלאב  ןוא

 -עג ןלנולפ ףיוא יז ,טנָאװעג  :דוביג דעזדנוא ןופ ןָאהחאקסע רעה סיוא

 דצ לע ןליצי יד טהעכעֿפעגכרײח ;םידש יד יוו ,דרעפ יד ףיווא ןעננורפש

 -עזדנוא ,חקשמ ףיוא ןוא "קנאד, יא ןדאזוח יד ןגידק ...ביט דתויה

 התשמ ,הלודג יא ,חחמש וא ...קינווָאקֿפַאּפ --- טרא ןפיוא טדעוו רעציפָא

 לייוורעד טָאה דאזוח דעד ייווצ ,שרוח א ןעמ טקנירט ,בוט-םויו

 ראפ ,םולכ אלב דֹוטּפ :החמש סיורג טימ םייחא זיא ןוא טנידעגסיוא

 יז רידנאמָאק ןטימ קלָאּפ רעה .ןקיטעפשראפ ןדאפ ,לדענניפ שידאנ א

 םסָאד ןוא .,;ןיירא רענאפ ןיא ,טָאטש רעדעסערג א ןיא סיורא דפאב ןענ
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 ךיו טָאה סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,ןרָאוװשג ןסעגראפ רָאנ טלָאוװ לרעגניפ

 | | | ;ןפָארטעג רעטייוו
 --עצ א ,אלימ ;דדעפ ףיו יא הרינּפ א ןרָאוװעג םיצולּפ זיא .קְלֶאּפ ןיא

 שטנעמ רעדעי רעבָא ךָאד טָאה ,ןנילפ יד יו ןלאפ ;סע זיא םייח-לעב

 -עג הלודנל הלוע גנילצולּפ יווא זיא סָאװ ,רעציפָא ןא טרפב ,,םייאנוש

 -7פ ןפיוא הריסמ א תוכלמ םוצ טקיש ןוא רענייא ךיִז טניפעג .ןרָאװ

 | ...טשינ רעבָאה ןייק זיא רעבָאה רעד ,ןכב דשאב !שזאר

 ףכית טקיש .גנערטש ךאז יד זיא ,המחלמ א ראפ טקנוּפ סע ןייא

 -אב .עיזיווער א ףיוא לארענעג ןסיורג א רָאנ ּפָארא תוכלמ סָאד דימו

 טימ טיירד ,רעבָאה םעיד טקוקאב ,ןיזאגאמ םוצ ךיילג טפיול רע טלעפ

 קינווָאקלָאּפ םעד ןפור טקיש ,ןיירא עעיראלעצנאק ןיא טראפ ,זָאנ רעד

 קינװָאקלָאּפ רעד ,גנערטש ,קידנציז ףיוא םיא דע טמענ ,רע טמוק

 ךיז טשימ ..סיפ יד םױא רעטנוא ןרעטיצ סע .,קֶא זרעזָאק . דַאּפ טייטש

 -- גיוא ןא ףיוא טבייה ?אדענעג רעד .טנאילירב רעד ןיידא -עטייוו

 ףיוא גנורּפש א רעש טינ ,ןיירא גיוא ןיא ץילב א טסיש טנאילירב ןופ

 | :בייל א יװ לידב .א ןוא

 !ראחבחהחקפ | = --- 

 וצ טמוק יוז םורָאוו ,קינראבאכי :םעו טסייה הנידמ רעזדנוא ןיא

 ?טנאילידב רערעיט ,דעסיורג אזא זיוח ךייר טשינ .א ןי 5 קינווַאקלָאמ א

 ןגילוצ סע טעוו רע ,ּפָאהא רעטנ יפ ןופ לד ועגניפ סָאד םיא רע טסייר

 :טנעדפ ןוא .ןטקא יד וצ

 | ?טלָאצאב לפיוו ---

 תמא םעד ןגָאזסיױא ,לודנ רבד א זיא סע זא ,קינװָאקלָאּפ רעד טעז

 סיורא ץאלּפ א רע טינ ,טשינ רע ןָאק

 | !רעלָאט טנזיוט ---
 ןייא טימ ,קידנביילג טשינ ,ץלא ךָאנ טקוק לארעטנענ דעד זא ןוא

 | ;ןבײציטרָאװ א ,וצ רע טיג ,גיוא
 ...ֿפֶא סע ךיא טערט סנייא טנזיוט .דאפ --- 

 :טביירש ןוא פארא ּפָאק םעד לאדענעג רעד טזָאל

 יא רעבָאה רעד זא ..תוכלמ םוצ טרָאּפאד א רעש טביידש ,תישאד

 ;רעלָאט  ןייא ןוא טנויוט ףױױא בֹו ח"רטש "א נטנש .לרעפ ענייר

 ...קירוצ טרָאפ ןווא ...ןבועג ּפֶא רע טעוו חיורישבל

 ...עטסכעלדעדנווצ סָאָד ןעשעג ףהדאד דניצ

 ןיא ןעמוקעג זיא ?רענניפ סָאד רָאנ ,יוזא יוװ טשינ טסייוו עמ = -

 סָאד טרילראפ ,טכארטדאפ טציז הכלמ י יד ,לָאמעיא !ןיירא תוכלמח-רצח
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 -נָא טשירוע ;עגנוי א ,ףיױא שמאדפיוה א סע טבייה ,סיוש ןופ לכיטזָאנ
 ,קירוצ סש טנייל ןוא ...היפיפי א ןוא .ענעמוקענ

 בלאה א טימ ץעקנאד פיו ,ףיוא ןעמערב יד לסיבא הכלמ יד טבייה
 טימ טביילב ןוא  ,ךעלעּפיל יד טנפע ,חכלמ א ראפ טסאּפ סע יו ,ליומ
 -אדפיוה רעד  ןֹופ טנאילירב רעד ?זיא סָאװ .ןציז ךעלעּפיל ענעּפָא יד
 רע טָאה טפושיכראפ שממ !ןָאטעגנָא ריא סע טָאה לרעגניפ א סעמ
 שי לרעגניפ א ןיא טנאילירב אזא ךָאנ טָאה יז :ןקוקאב ֹוצ יז טמענ
 יז טנער ופ ...תֹוכלמה ה ירתכ ןיא טשינ ,ןרעמאקצאש יד ןיא טשינ ..,ןעזעג

 | ?טנאילירב רעד ריד וצ טמוק ןענאוונופ --- |
 -טנע ןוא טרעטיצראפ ןוא טיוט ןיא טור עמאדפיוה יד טרעוו |

 יי יי י | טרָאװ א טשינ טרעפ
 .תכלמ א .ןיא קיטכיזרעפייא לסיבא ןוא ,ןייז סעּפע. ָאד ךָאד זומ

 יז טבייה ?הנתמ אזא ןפיוק ןָאק ,ךלמ א טשינ זא ,רעוו םורָאוװ .ךיויא
 .סָאד םיוא טזייוו ןוא טעניבואק ץיוא ךלמו םוצ ןיירא: טייג ןוא ףיוא ךיז

 .ןופ ןיטולח* רע טסייוו ...ןגָאז טעװ רע סָאװ .,ןעז ליוו יז .לרעגניפ
 .ןרָאלק אזא ךָאנ טָאה רע ,טפושיכראפ טנאילירב ןופ טרעוו ןווא טשינרָאג
 טשינ המינּפ ץמש וא ןָא יוזא ןוא  ,ןסיוהג אזא ןויא ,טנאילירב םענייר
 רעד ,ןקֹוקנֶא טשינ טאז ךיז ןָאק ןוא ןגיוא עסיור וג רע טנפש .ןעוזעג
 -ענ סע טָאה !עמאדפיוה יד ןוא יד ,יוזא ןוא יוזא הכלמ יד םיִא טלייצ
 רע ליוװ ,טמוק לרעגניפ .סָאד ןענאווטנו ם וא ,ךלמ רעד טגָאז .ןגָארט
 טנאילירב רעד רָאנ ...ףיוה ןיא ךיז טוט סע סָאװ עלאמ ,ןסיוו טשינ
 רע טעוװ יעמאהפיוה רעה ,ךלמ וא ראפ רָאנ ,םענייק ראפ טשינ טסאּפ
 0 | יה ,לדעגניפ סָאד וצ טמענ ןוא ...ןלָאצאב טרעוװ ןייז

 .-ָאנ סכלמ םעד סיוא טצירק עמ ,לרעגניפ סָאד דלאב ןעמ טמענ
 -למה-םתוח א ?רענניפ סָאד טהעוו ,הנידמ רעד ןופ ברעה ןטימ ןעמ
 ןיא ןה ,תונממ יניד ןיא ןו ,ןריּפַאּפ עלַא טימרעד טעמתח ךלמ) רעד .תוכ
 ןפיוא עלייוו א לדעגניפ סָאד טגירק סע רעוו .קיטילַאּפ ןיא ןה ,תושפנ יניד
 ,גורחלו ךימשהל ווארּפ טָאה ,טלעוו א ןכאמ בורח ןָאק ,היורא רעגניפ
 אפ .תוסיפת ןיא ןוא ןטייקו יא ןפר ראוונוירא ליװ רע ןעמעוו ןוא ןעוו
 דיולאב וצ ידכ ןוא ..,ּפָאדא רעגניפ  ןופ טשינ ךלמה רועד "עקאט סע
 ,ןצאשּפֶא ןלאז ייז ,םיניבמ ןפור ךלמ רעה טסייה ,עמאדפיוה יד ןענ
 -ייא !הכב הזו הכב הז טר וע ,.ייז ןעמו ק ..,טנאילירב זופ טרעוו םעד
 ןצנאג א -- רָאנ  רענייא ,ןבלאה א -- רענייא ,לטירה א :טנָאז רענ
 ןקירר ועיי רפ | ןיוא ךלמ| רעח ךיז טנַאמ רעד ?ןעמ טוט סָאװ ..,ןָאילימ
 | - . :פעפאב א טינ ןוא דימשדלָאגףיוה
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 - ...ןעגנערב ---

 !ץןעננערב זיא ןעננערב
 ,טייצ א טרעיוד סע .השירחו הריקח א ןעמ טכאמ ;ןרָאװעג םלענ

 --- ,אלימ ,רעגייטש רעד יו ;תוכלמ רבד א טקיש עמ .,רָאװעג טרעוו שמ

 ןלעטשוצוצ לעפאב א ןעמוקאב טרָא םעניילק ןופ םירש עניילק יד זא

 טעבנגאב יױאדווא טָאה רע ?ייז ןרעלק סָאוװ ,ךלמ םוצ דימשדלאנ םעד

 ןעמ טפראוו ,ןעננאגרעד ןעמ זיא טשרע דניצ ןוא רעמאקצאש יד לָאמא

 -עצ א ,תוכלמ םוצ םיא טקיש ןעמ ןוא ,ןטייק ןיא רוחב םעד ןיירא

 .ןָא תורצ טימ םיוק רע טמוק .,,..דחַּפ ראפ ןטיוט-בלאה א ןוא םענעגַאלש

 ...רָאנ ,ָאד'זיא'ר :ךלמ םעד ןעמ טעדלעמ

 רעבָא ןיא ,ןטייק יד ּפָארא םיא טמענ עמ זא ,ןנָאז םיא ליוו עמ

 א רע טיג ,ןעמוקאב המחלמ רעד ןופ תועידי עטכעלש ,זייב ךלמ רעד

 - | | :יירשענ

 !"רָאנ; םוש ןייק ---

 . .שיינ ןוא טייטש רע יוװ ,ןיירא ןיוש םיא ןעמ טגנערב

 -ירב םעד םיא טזייוװ רע ,ךלמ רעד טשיט ליפא סע טקרעמאב

 | 2 :טגערפ ןוא טנאיל

 ?טרעוו לפיוו ---

 !טשינרָאג -- ןרענעי טרעפטנע

 ?טסייה יוװ

 :םורא םירש יד ןוא

 .ערעדנא ןפאנ --- .,.!טְלעוװ רעד ןיא טנאילירב רעטסערג רעד ןֹויא ---

 :לעּפתנ טשינרָאנ טרעוו דימשדלָאנ רעד

 .רע טנָאז --- טנאילירב ןייק טשינ זיא'ס ---

 ...רעטנזיוט-רעטרעדנוה ףיוא ךָאד ןצאש .ענעי ,שטייט'ס ---

 !רעסעב סייוו ךיא --

 :לוק ןייז טימ טשינ טגעהפ ןוא קיורמוא ךלמ רעה ןיוש טרעוו

 ?רעסעב --- סָאװראפ ---

 -עג ס'בָאה טנעה עניימ טימ ךיא -- רע טרעפטנע -- לייוו
 ...טבאמ

 טשינ רעבָא טָאה ןוא -- יוזא יו ,ןעוו ןלייצרעד ליוו רע ןוא

 - ...טלייצרעד

 !טכער טימ ןוא ,ןיירא הסיפת ןײא ןוא טּפעלשעגסיורא

 ליפיוזא ,טנקסּפענ םיקסּפ ליפיוזא טנאילירב םעה טימ טָאה עמ
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 ןוא ..טעטש ליפ יוזא ,דעזייה ליפ יוזא ,ןבענעג ןוא ןעמונעג רעטינ
 עג ןטייק ןיא ערעדנא ןוא טניורקעג ןוא טכיוהעג ןשטנעמ ליפ יוזא
 -עגנ ןוא ןיידא רעייפ ןוא -,רעסאוו ןיא ,ןפרָאוועג תוסיפת ןיא ,טדימש
 . ןומ ךלמ רעד ןוא ,רָאוו ןביילב ןזומ ןוא ןענייז םיקסּפ יד ...טלטהעפ
 תעבטו --- ךלמה תעבט ;תמא רענייז םתוח רעה ןווא ,תמא ןביילב ןווא ןייז

 ,.,טנאילירב --- טנאילירבו דעד ןייז זומ .ךלמה

 ,רעטסינימ רעסיורג רעד טנקסּפענ טָאה יוזא

 = = : יא עא ידידי יי יי טי יי חיי ידידי טי = טיי = טיי =

 עלא יװ ,זיא ,טלייצרעד ךייא בָאה ךיא סָאװ -- ,השעמ יד

 המוד םיטהרּפ .עלא טימ טשינ ,לשמ רעדשי יוװ ןוא .לשמ א ,ךעלהשעמ

 ...השעמה רודהל ...יונל ןבענוצ סעּפע ךָאד ןעמ  זומ  ;לשמנפ

 0 בײ !סע זיא השעמ יא רעבָא
 ןופ שיא יּפמ שיא --- לודג-םוקמ א ןופ יז טמאטש ןעמַאטש ןווא

 יי 0
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 רַאדנערַא רעד

 1 לטיּפַאק

 חשא ןַא ןופ תוליפת ןוא ןצמק א רַאדנערַא ןא

 טָאה ,לסייוו רעד ייב סָאוװ ,רימזיוצ רעטניח ,הנידמ רעה ןליוּפ ןוא

 | יי ,ראדנערא ןא דיי א טבעלעג
 רעד ןוא ,ץירּפ םייב בושח רעסיורג יא ןעוועג ראדנערא רעד  זוא

 ןעמוקעג ,ראדנערא רעד ,רע ןיא ,ןעוועג טאננאמ רעסיורנ יא זיא ץירּפ

 .תורישע סיורג וצ

 -טרעה ןוא ,דלעפ ןוא דסאוו טימ סעקראוולָאפ דטאהעג רע טָאה

 ,ןלימ ןוא ,רעזייהיירב ןוא ,דעזייה ןוא ,רעדניר ןוא ףָאש ןופ ןטפאש

 ..,םייל ייב תוכוח ץוחא ,ל"פ רָאנ םינמוזמ ןוא ;טניױװ ןוא רעסאוו ףיוא

 .טוג יאדווא זיא ,לזמ טקנעש ןעמָאנ רעביל ןייז זא ,אלימ

 -ורג א ןצמק א ןוא ,ןעוועג שפנ בָארג א דיי דעד רעבָא זיא

 ריאמ טשינ ,דיל דימ טשינ :הקדצ ןייק ןופ טסווועג טשינ ןוא- ,דעס

 חרוא ןייק טשינ טזָאל ןוא -- טשינרָאג ,םיטיח תועמ טשינ ,סנה לעב

 | .לעווש רעד רעביא

 רע טנעלפ ,הבושחו העונצ השא ןא יאקווד טאהעג רע טָאה בייוו א

 ןָאט טנעלפ יז סָאוװו ,הקדצ ןשארג יא ראפ דייל :עטניורבעג ןָאטנָא ריא

 .ראפהעד יז רע טנעלפ ןקינייּפ ,ןסיוו ןייז ןָא

 -עג דעטומ רעד ןיא ,םינּפא -- ,טאהענ רע טָאה רעדניק עליו ||

 טשינ ןיירא טָאטש ןיא ,ןיירא םירדח ןיא ךעלנניי יד רע טָאה --- ,ןטָאד
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 קיק ךיז ייב ןוא .ןעוועג דָאש א דרעמ יד םױא ןעטייז ןסע ;טסישעג |
 טָאה סָאוװ ,םניח יצחב רעפלעהאב א רָאנ ,ןטלאהעג טשינ דמלמ ןטכער
 .טנרעלעגסיוא ירבע םיוק ייז

 טאהעג רעצ רעמ ךָאנ השא יד םעד ןופ טָאה
 טכאנייב .זדלאה ןיא ןרערט טימ ךיז ןגרעוו געט עצנאג יז טנעלפ

 ,םיארונ-םימי טשרע ןוא ,סנשיק יד ןצענסיוא עליטש יד ןרערט יד טיט
 ךיז םישנ-תהזע ןיא יז טָאה .ןיירא טָאטש ןיא ןעמוק טנעלפ עמ זַא

 | | ,ןסירעגנייא טלעוו יד ,ץראה סָאד טנייוועגסיוא טכער |
 ןוא ןּפיל יד ףיוא טאהעג יז טָאה עקיצנייאנייא ןא הליפת א ןוא

 | :ץראה ןטקיטייוועצ םעניא
 -יא ןֹוא ןאמ ריא ףיֹוא ןייז םחרמ ךיז ןעמָאנ רעביל ןייז לֵאז

 ןיא ןָאטעגניירא יוזא ןייז טשינ רע לָאז .ןטוג םוצ ץדאה ןייז ןטייברעב
 לָאז ...היתשו הליכא ןופ הזה םלוע ןיא ןֹוא תורישע ןופ .חוואת רעד
 / טשוװ סע זא ,םולשו-סח -- ,לָאז יז .ןסעגראפ טשינ ךיוא המשנ יד רע :

 ".,עלקה ףכ ןיא .ןרעוו ןלאפראפ טשינ ,טייצ יד ןעמוק
 | / ;ןטשעבעג יז טָאה יוזא ןוא
 -אב לָאז רע ,טָאג רעקיצראה ,טָאװ רעטוג םלוש לש ונוביר ,עז,

 - - * ,,,ןָאט הבושת ךָאנ סנטייצ
 רע לֶאְז ,ןבעג הקדצ טנאה רעלופ ןוא רעטיירב א טימ רע לָאז,

 סטָאג ןיא ךעלרעהניק יד ןייז ךנחמ לָאז ןוא ןרעוו חרווא סינכמ א
 /". םיבוט םישעמפו הּפוחלו הרותל ןייז ?ךנמ ןוא געו

 ?ענעדיי א ןוומ דאה ןכָארבעצ א ןַאט רעימ .ןָאק סאו

 | 2 לטיּפַאק

 .ןרָאב ךיז טייג רַאדנערא רעד ןוא טכַאל רעיײג רעמערָא ןא

 : .נָאטייב קיטיירפ ,לָאמ נייױא
 !רענעדלָאג א -- גָאט א .ןעוועג בעל-רעמוז
 ןעיירפ ןרעטנוא ,החּפשמ רעצנאג דעד טימ ,ראדנעדא רעד םציז

 | | | .ןסייבנָא םייב זיוה ןראפ לטרעג ןיא ,?מיה
 :ןענאטשעג ?טרעג ןיא זיא ןגייווצ עטזָאלעצ טימ ,זיד יא במעד א

 .בוט-פכ טימ ,טקעדעג שיט םעד במעה ןופ ןטָאש םעניא ןעמ טָאה
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 ןוא .םנרעלעגסיוא ץירּפ םייב ;?דָאהטש א ןוא םעמיצ ןוא שיילפ ,שויפ

 | י ,ריבנה דיב ;שיט םייב דעמ ןטלא לשעלפ א
 ,הליכא רעד ןופ תחנ טּפעש ,ראדנערא רעד ,ןָאנביױא ךיז רע טציז |

 ,חוה םִלֹוע םענופ גונעת לבקמ ןיא ןוא ,דעמ ןטלא ןטימ טקנירטראפ

 -- .,ןּפיל עטעפ יד טימ טעקשטַאמס

 -עדוא ןוא סיורא גנילצולּפ ,לטרעג ןֹוא ךעלמייב יד ןשיווצ ןופ ,טמוק

 | ..לסקא יד ףױא ?קעּפ ןטימ ,רעיינ רעמ
 -דָאנ ,ךעלעמעק ,ךעלדנעב ןוא רעהנעב ?רעייג א םורא טנַארט סָאװ

 -ייפק 'עניוזא חמודכו ...רעדניק ראפו גייצליּפש ןוא ןעפדאנ-רָאה ןוא ןעֿפ

 | ...ןטייקיג -
 ,ּפֶא ליטש ךיז רע טלעטש ,שיש םייב החּפשמ יד רע טעזרעד

 -- םיֹוא לסיבא ךיז טכיילג ,סעציילּפ יד ןופ ?קעּפ סָאד ּפָארא טזָאל

 .ךעבענ ,רעכאווש א ןוא ןעוועג דיי דעוורג רעטלא ןוא

 :רעיינ רעמערָא רעד ,ךיז רע טעב

 ..תבש ףיוא ןענידראפ ךימָאל ,ןדיי ,סעּפע טפיוק ---

 -נערא רעד ריא ףיוא טפראוו ;ןבייהפיוא השא יד םיא וצ ךיז ליוװ

 | ...ןציז ךעבענ ,יז טביילב ,קילב ןזייב א דאד
 ,ךיוה יוזא ןיוש ןיא ןוז יד -- ,רעיינ דעד טכאמ --- ,טעז --

 -- .טשינ ןבייצ ןייק ןוא ןמיס ןייק תבשי ףיוא ךָאנ בָאה ךיא ןוא
 ...קידנעקנירט ,ראדנעדא דעד טכיידט ---!קעווא --|

 ןיא ןסיבא --- דשייג רעד ןָא ךיז טפוד --- שטָאכ רימ טקנעש --
 טנערב'ס .;ןּפָארט א דעסאוו שטָאכ ...ןּפאכרעד וצ חמשנ יד .ןיירא ליומ

 ...ץיה יד יוזא

 יד ןענָאק .טגייװש ןוא ןרערט ענעצלאזעג יד השא יד טגנילש |

 ןבייה ןוא ,טיונ סרעייג םעד ןוא תורצ סרעטומ רעה ןעזיצ טשינ רעדניק

 רעד ןוא ,ץיידא לטרענ ןיא רעפיט ,שיט ןופ קעווא ןעיינ ןוא ,ףיוא ךיז

 | | ;ןרָאצמירג סיורג טימו ףיוא טגנירּפש ראדנעהא

 ,תרשמ םעד ףור'כ !?טסרעה ,טנייפ ךיא בָאה םינצבק רעלטעכ ---

 | !ןייב א יד רע טכערכ

 טצכערפ ,סעצײלּפ יִד ףיוא ?קעּפ סָאד ףיווא קירוצ דשייג רעד טבייה == |

 :רע טנערפ ,ןייג ןיא קידנטלאה ןוא ,ּפָא

 ?טשינ ארומ ןייק רָאנ ריא טָאה ,ראדנערא ,טָאג ראפ ןוא 2
 .!ןייצ ---

 :ץראה-םע רעד ,ךיז טלארּפעצ רע ןוא |

 ?ןָאט טָאג םיא ןָאק סָאװ
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 -יירב ,רעזייה יד ןזָאלקעוװא ןוא למיה ןופ רעייפ יא ןקיש רע טעוװ

 ,ךיור ןטימ --- תוואובת טימ רעלכייּפש יד טימ .,ןלימ יד ןוא רעזייח

 ..רלעפ ןוא דלאוו טימ סעקדאוולָאֿפ יד ץלא ךָאנ םיא ןביולב

 ,ןיידא .ּפָאק ןיא רעמ ןוא רעמ  ץלאי טנייטש דעמ רעטלא רעד ןוא |

 | | וי :רעטייוו ךיז טמיראב רע ןויא

 םיא טביילב ,דלעפ ןיא ןסקאוו ןזָאל טשינ גנאלנרָאי רע לָאז ןווא
 ..רעטסייט ןיא ןעלסקעוו ,עסאק ןיא םינמוזמ :רתוהודיד ץלא ךָאנ

 דוצ ןוא עסאק יד ןכערבפיוא ןלָאז ייז ,םיבנג ןקיש רע לָאז ןֹוא

 .טפוש דעד זיא ץירּפ ןייז ..ּפֶא תובוח יד ץלא .דע טנַאמ ...ץלא ןעמענ
 יי 0 ,טרָאװ ןפיוא ןביילג םיא טעװ ןוא

 פוק א ףיוא ,קידנרעה דעטדעוו יד ,השא עמערָא יד ךיז .טנייוועצ
 ןוא רעייג רעד גנילצולּפ ךיז טכאלעצ ...שיט ןופ קעווא ךיוא טייג ןוא

 -יעדא םעד ןוא .דעמייב יד ןשיוװצ טדניוושראפ ןוא געוװ ןייז ךיז טמענ

 | ,סייח םירבא עלא ןיא סעּפע טרעוו ראד

 רעד וצ ןדָאב ךיז טייג ןוא סיודא בוטש ןופ ךוטנאה א רע טמענ

 | | ,.,לסייוו

 3 לטיּפאק

 - רעטעקַאנ א טביילב רַאדנערא רעד ןוא ,טכַאל לגיופ א

 -אוו ןטלאק ןופ תחנ טּפעש ןוא ,ךיז טליק ןוא יוזא ךיז רע טדָאב

 ,רעסאוו ןטימ -- !ןעוועג רענייב טימ גנוי א -- טמיווש .ןוא  ,רעס

 ןופ טימ רעד ןױא סָאװו ,עּפמעק רעד םורא ןוא םורא ןווא ,רעטאוו ןגעוק

 ןיא ןקור ןפיווא ייל רעלא ןצנוק טכאמ ןוא ,דעמזיוצ רעטניה ל?סייוו רעד = |

 יי --- -= ..טנעה עליטש , טגייל ןוא רעסאווחטירטי

 עקירעדינ יד ןשיווצ ןופ ,עּפמעק רעד ןופ גנילצולּפ רע טרעהרעד

 סָאד ,םיא סע טמענראפ ,ליוק-לניופ א ,טרָאד ןסקאוו סָאװ ,ךעלעמייּב

 | ,,.טרעהעג טשינ לגיופ ַא ןופ ןליּפש ַאזַא ךָאנ טָאה רע ;לוק

 ןיא ,ןבָאה לניופ-ליּפש םעד רע זומ ;םעלא ֹוצ הוואת .ךָאד רע טָאה

 !טשינ ץירּפ רעד טָאה לניופ-?ליּפש אזא ,ןטלאה גייטש א ןיא בוטש

 .,,לגיֹופ םעד רע טעזרעד --- ףיורא עּפמעק רעד ףיוא דע טגניהּפש

 -אטשעג ,לניֹופ דעד ,דע זיא למייב קידעדינ א ןופ לגייווצ א ףיוא



 -לָאנ א ןשינעמענראפ א -- ?גױפ א ,לוק ןסיז םעד ץוחא ,ןוא ;ןענ

 ןייז ךיז םגניז ןוא ,לניופ רעד ,ךיז רע טייטש קיור ןוא .?גיופ דענעד

 | .טשינ אנוש יו טעז רע ךיילנ ,דיפ

 רעטנוא טגנירּפש ןוא למייב םוצ ,דאדנעדא דעד ,ךיז רע טכיילש

 טסיופ דעה ןיא טפול --- טּפאכ ןוא טנאה רעטקערטשענסיוא ןא טימ

 גייווצ א ףיוא ,ליטש רעד ןיא טּפיהעגרעביא ךיז טָאה ?ניופ רעד .ןיירא

 | ...טייז רעטייווצ דעד ןופ ?מייב ןפיזא ,ןרעדנא ןוא ---

 רעטייוװ רע טגנידּפש .לנענ יד ףיוא ,ראדנערא רעה ,ךָאנ רע טייג

 ףיוא ןיוש טייטש ןוא קעוווא ליטש רעטייוו ?גיופ רעד טּפיח ,דעטניא

 ןייז ייב ,לניופ רעד טּפיה ,וצ דשטייוו ךיז דע טכיילש .למייב דעדנא ןא

 טכיילש !טליּפש ןוא רעשייוו ןיוש טייטש ןוא קעווא סטידה א וצ ,גנורּפש

 וצ למייב ןופ ,גייווצ ווצ גייווצ .ןופ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ץלא םיא ךיז רע

 יב ,טיירב יוזא ,גנאל יוזא ..,טּפיה לניופ רעה ,טננירּפש רע ...למייב

 :יהזא לגיופ םוצ טפור ןוא ןיירא סעכ ןיא טלאפ דאדנעדא דעד

 דימ טשינ טעוװ ךימ ,ןיוש ךיד ךיא לע ןּפאכ !טראוו ,טראוו ---

 ךיא ,דניצ א ךיא ליוו ןעגניז ןייד טשינ ןיוש רָאנ ,עלענייפ ןייק ןכאמ

 ןפראוו ןוא ,עלענויפ ,ךיד ךױא לעוװ ןגרעוורעד :טנייפ ןיוש ךיד  בָאה

 | | | : ...בניה עניימ דאפ

 סָאש א טינ ןוא ,שטנעמ יא יוװ לגיופ רעד גנילצולּפ ךיז טכאלעצ

 | .למיח ןרעטנוא טדניוושראפ ןוא ,ךייח רעד ןיא ףיורא

 זא ,םיא ךיז טכאד סע .טלמוטראפ ןייטש ראדנערא דעדו טביילב

 "עג טָאה רעייג רעמערָא רעה ןעכלעוו טימ ,לוק עבלעז סָאד זיא פָאה

 ןוא ןיירא רעסאוו ןיא קירוצ ,קידחרוחש-הרמ ,ךיז רע טזָאל ,טכאל

 םוצ ,?סייו רעד רעביא קירוצ ,ןצנוק ןֹוא תורובנ ןָא ןיוש ,טמיוושי

 !טשינ ןכאז יד טניפעג ןוא ,ןאטענסיױא ךיז טָאה רע יוװ ,טרָא

 4 לטיּפאק

 טפיולטנא ןוא הּכצק זיוה ןגייא ןייז ייב טמענ רַאדנערא רעד
 ץירפ םוצ

 טָאה ,ָאטשינ ןענייז ןכאז יד ןזא ,ןעזר ועד טָאה ראדנעהא דעד זא

 ףיוא ןכולפ וצ ןביוהעגנא ,שפנ בארג א ןופ ןיא רענייטש רעד יוװ ,רע

 | | | ,לוק א
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 ,טיוה ןַײא ןיא טזָאלעגרעביױא םיא טָאה סָאוו ,בנג םעד רע טלעש
 ןוא ?סייוו רעד ןופ גע'רבו םייב ּפֶא ןוא ףיוא רע טפיול ךָאנרעד

 ןופ לוקרעדיוו קיּפמעד ןסירעצ .א םיא טרפעטנע --- ,טפור ןוא ,טיירש
 שב .  .ֿפרלֶעַװ ןרעטיש ןטנעָאנ

 ןוא עזיו ףױא המשנ עקידעבעל ןייק ;ןעקניז ןײא טלאה ןוז יד
 יי = -- -- .טעברא יד טלעטשענּפָא ןיוש ג גאל = דלעפ

 טרָאד ןופ ;לסייוו דעד רעביא ןעמיווש וצ ןָא טמוק (ירעסעמ| א
 -אנ א ןייג טשינ ךָאד טעוװ רע ןוא ,ןעמוקאב טשינ ףליה ןייק רע טעוו
 -נוווזייב ןייז ףיוא ןפָאלעג טלָאוו עמ ,טָאטשרָאפ רעד רעביא רעטעק

 יה ,..ראדנערא רעד ןרָאוװעג !ענושמ :טניימעג  ;רעד

 ןוא ,ןעמיווש ןטימ ןרָאב ןכָאנ :רעגנוה רע טריּפשרעד לייווהעד == |
 | | 0 ,טאהעג טשינ ליומ ןיא גנאק יוזא

 א םיא טּפאלק סע ;טנווָא -עליק א ןלאפענוצ ;וצרעד טלעק ןוא

 | יי | יי /  =ןָאצ א ןֶא ןָאצ
 עשינצבק ייווצ ןענייז טלעק ןוא רעננוה זא ,ךיז רע טנַאמרעד

 ךיז ףױא ןרָאצמירג יא ךָאנ םיא טלאפאב ,קיורמוא רע טרעוו ;ןכאז |
 ןשיראנ א ןופ געוו ןופ | ריפּפָארא יוזא שטנעמ א ךיז טזָאל יו :ןיילא
 / .סעב ןעמוטש א טימ דהע רעד ףיוא ךיז רע טפראוו ;?גיופ

 רערב א טימ לסייוו רע; ןופ סיודא טקוק ןיוז עטזָאלעגּפָארא יד ןוא == |
 | .םיא סיוא טעּפש יז ךיילג ,דנאה עקידנענ

 -םיוא פייװה ועד ןוִא ןבייה ?נרעב ןופ ןקור ןפיוא ךעלזייה עשידיי יד |

 | .קידתחנ ,קידתבש ןצילב ךעלרעטצנעפ יד ןוא .,ןעניישוצ |
 יִצנעפ עשירעיוּפ עניילק יד ןֶא ךעלעמאּפ ךיז ןדניצ טָאטשרַאּפ ןיא = -
 ךיוא ךיז ןזייוװ ךעלרעייפ ; ;ךעלרעייפ .יד ןצנאט ךעליירפ ןֹוא ,ךעלרעט
 ,לסייוו רעד רעביא ןסאּפ עקידנעמיווש יד ףיוא

 ...םיכהל םיא ןיא ץלא סָאד זא ,סיוא םיא טמוק

 עלא ןופ ןעננאלק טייקליטש רעד ןיא א ךָאנ ןעמיווש ,קינייוו זייא
 גנאזעג סָאד -- םָאטשרַאפ ןופ ;"תבש תלבק, -- טָאטש ןֹופ ;ןטייז
 -אדנאמ ץעמע טליּפש סאפ א ףיוא ;סאג ןיא גראווגנוי ןשירעױּפ ןופ
 -י - ...רעטנוא טפלעה לרעפייפ א ;ענ יל

 - ...ןדנווו עטקאהעג ןיא ןניל ָאד זומ רע ןוא
 | ,רעמ ךָאנ םיא סע טציירעצ
 ,ננאל יוזא ,סעכ ראפ לגענ יד טסייב ןוא דרע רעד ףיֹוא רע טניל

 .עווטַארט ,סַאֿפ (*
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 טבייח ןוא ,ןרָאוװעג ןשַאלעגסיוא ןוא ליטש ןיא ץלא זיב ,טיירב  יוזיא

 ץעג ןןויו יד רשביא ,ןגעוורעטניה ףיוא םייחא טפיול ןוא ,ףיוא ךיז
 - ...ןיירא ץענ ,סיורא

 סע זיא ,זיוח םוצ וצ רעקידעבעפ וא םיוק ןוא םעטָא ןָא רע טמוק

 -צנעט יד ,טרעמאהראפ רעיוט ןֹוא ריט ;ךשוח ןיא טליהעגנייא ןיוש

 | ,,,טנדָאלראפ קינייוװעניא ןופ ןוא טכאמראפ --- רעשט

 | :ןיירא סעכ ןיא טכער טשרע רע טלאפ
 !םָאבעלאב ןפיוא טראוועג טשינ ;ןיוש ןועילָאכ --

 רעד עטתינולּפ רעד טימ ;עֿפא טימ ןענעכערּפָא ןיוש ךיז טעװ רע
 ..םנֹוח א יוװ ןביירטסיורא רע טעוו תרשמ םעד ..,רקיע

 יד טימ ןּֿפאלק ןָא טכייה ןוא רעיוט םוצ וצ ףיול א םינ ןוא

 | - .ןטסיופ
 ;יירשענ א טימ תרשמ רעד ,סיודא ףיוה ןפיוא ,ךיק ןופ טפיופ

 !זיוה-םיחרוא ןייק טשינ ןיא ָאד !רענייא רעּפעלש וד --- ייא --

 !ןייב א ןכערב ריד דע טסייז ,ןדעהרעה טעוו סָאבעלאב רעד

 רעטרעוװ יד ;ץראה ןפיוא ילב א יװ ראדנעדא םעד סע טלאפ

 א ןכערב ןסייה םיא טעוו רעמ :טנַאזעג רעייג ןעמערַא םעד רע טָאה

 י ."!ןייב

 א ךרוד טקוקענסיורא ןוא ןעמוקענוצ תרשמ רעד ןיא לייוורעד

 יד ייב ןָא ךיז רע טפאכ ,ןטעקאנ א רע טעזרעד .רעיוט ןופ עראּפש

 | - :רעטכעלעג ראפ ןטייז

 !אכ-אכ-אכ ,תענושמ טעקאנ ֹוא ---

 ןוא רעייג רעד ,תרשמ רעד :ןרעיוא יד ןיא ראדנערא םעד ןכאל

 -םָאלש ןייז ןופ רעטצנעפ םוצ קעווא רע טפיול .ןעמאזוצ ?גיופ רעד
 'ו .בוטש

 ..ףיֹוא רימ ןפע ,עלעטינ -- ,ןֵא רע טּפאלק --- ,עלעטיג ---

 יוזא םעּפע רָאנ ,ןיושראּפסנאמ יא ןופ לֹוק א יװ ,רׂע טרעהרעד

 :רעדנוװ סיורג טימ בוטש ןיא טנעדפ ,ליק ןנייא ןייז וצ ךעלנע

 -יפא ךיד טצריא ןוא טכאנייב ןפור סע ךיד ןָאק רעוו ,עלעטיג --

 | | ...ן?טשינ 5
 ---   2,רעפטנע סעלעטיג רע טרעה -- ,ןאמ ןיימ ,טשינ סייוו' --

 -ופ ןיז טָאה רשפא -- ,קוק א ביג ןֹוא דעטצנעפ ןוא א ןדָאל ףיוא ןפע

 ..טקישענוצ הווצמ יא דיד ,ןטיבענרעביא ךיד טָאה .סָאװ ,ןעמָאנ רעב

 םעה טסיזמוא טעברא "4!ןטיבראפ יוזא יוװ !ןעוו !ןטיבעגרעביא,

 ךָאנרעד ,ןדָאל דעד ,קינייוועניא ןופ לייוורעד ךיז םנפע ,חומ סראדנערא

 | -- = .סיורא טקוק ץעמע ןיא ,רעטצנעפ סָאד

 םתוע
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 ,דמעה ןייז ,םינּפ ןייז :טלמוטעצ רָאנ ןיוש ראדנערא רעד טרעוו

 -ֿפָאלש ןייז | ןויא - -- !ץירּפ םעד טכאמענכָאנ ךיוא --- ,טיינענסיוא טיור

 ,לטייווק םענרעבליז ןטימ לצימ
 | :טגָאז ,רע טרעה ,"רענעי,  ןוא
 !תונמחר .א ...תענושמ טעקאנ יא סעּפע ,עלעטיג ,וצ טשינ יינ ---

 רע ,נראווטלא רָאנ ;ןקעדוצוצ הּכרח יד ,סעּפע םיא ראפ רימ גנאלרעד

 ...ןסיײרּפָארא ךיז ןופ ץלא ייס יוװ ייס תענושמ ןייז ןיוא טעוו

 -- .?טיה .א ןוא .,,,ןרעדולּפ רָאּפ א ,דמעה א ,עלעטינ ,ביג ---

 יא רע -- ,עלעטיג ,הלח א ןוא -- !ךיוא רע זיא ּפָאק ןזיולב ןטימ
 י | !ךעבענ ,טרעננוהעגסיוא יואדווא

 םורא עליו יא ןיא ןוא ,טהענייטשראפ ראדנערא רעד טביילב

 סָאד םיא טפראוו "רענעי, יוװ ,ןניזא !עטצַאלגנענסיוא יד טימ דע טעז

 - טכאמראפ קינייוועניא ןופ דלאב טרעוו רעטצנעפ סָאד ןוא !סיודרא ץלא

 | | ,,,טנדַאלראפ ןֹוא
 -נערא רעד ךיז טכערב --- ,ןפָארטעג ךימ טָאה קילנמוא ןוא --- 

 ןוא ךיז טלעטשראפ ,ןעמוקעג רעלדניווש א סעּפע -- .טנעה יד רואה
 ו ,..בָאג- ןזא-בָאה ןיימ ןעמונעגוצ

 -:טפור ןֹוא טּפאלק ,בוטש-רעדניק רעד ןופ ןדָאל םוצ רע טפיופ

 !ףיוא טנפע !טּפאלק עטאט  רעייא !עֿפעדנייש ,עלחשמ ,עלעקנעי ---

 | ...ןפָארטעג קילנמוא ןא םיא טָאה' ס

 ,ןפָאלשעג טשינ ךָאנ רעדניק יד םינּפא ,ןענייז

 | | :סיֹורא טעב ןופ :עלעקנע" טרעפטנע
 עגר יד טשרע זיא עטאט ןיימ ...דיי ,קזוח ןייק טשינ טכאמ ---

 : יה ,..טבי-אפ רימ סנשיק יד ...ןעוועג ָאד
 ;ךיז טמיראב עלהשמ

 ...טנעיילעג עמש-תאירק רימ טימ --- 

 :טקיטעטשאבו לכעפעק ןקירעעגניקק ןטימ עלעדנייש |

 א ...טשוקעג לָאמ ןטשרע םוצ ,יירד עלא זדנוא ןוא !ַאי ,ָאי --- 

 | ,..טנָאזעג "טכאנ עטוג,

 -אב -- !ןענעייפ עמש-תאירק טנװֶא עלא דע טעוװ רימ טימ --
 | רעטייוו עלהשמ ךיז טמיר

 :ןדנווו יד ףיוא ץלאז וצ טיש עלעקנעי ןוא

 א זדנוא ראפ !שטאט רעד ,ןעוועג טָאטש ןיא טנייה  ןווא

 טעוװ הלדבהי , ךָאנ דלאב - ,תבש יאצומפ ןעמוק טעוו'ר :טלעטשאב דמלמ

 !ַאי ,ָאי ,ןעמוק רע
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 | :וצ ,בֹושי א ךָאנ ,עלעדנייש ךָאנ טיג

 טלעפ סע בוא רָאנ ..טשינ ןעמ ףראד ןראנ !דיי בר ,טהעה --
 -צנעפ סעשיטאט םייב ןָא טּפאלק ,טשינ ארומ ןייק טָאה ,סעּפע ךייא
 טרעהענפיוא טָאה ,אוה ךורב ,טָאג זא ,טגָאז עמאמ יד םורָאװ ...רעט
 ןבָאה ןטאט ןליווו ,ןטונ וא ,ןטיבעגרעביא ןטאט םעד ןוא טעבעג ריא
 -- !דנוצא רימ

 ףיוא טמאלפ -- !ןעשעג לדניווװש | רעכעלקערש א זיא ָאד ,טכעלש,

 הומ עמ !רעדניק יד ,בייװ םָאד טראנעגּפָא -- ,חומ םראדנערא ןיא
 -ראפ םיא דע טשוו ןטייק ןיא !ץיהּפ םוצ ןפיול ,טכאט רעבלאה שטָאכ
 | | ."ןקיש

 8 לטיפאק

 לעוו םייפ װָאר ןיא ןייא טפָאלש ןוא ץימש טמוקַאב רַארנערא רעד

 טשינ םיא ןגיִל םירעדעגנ יד ןוא ,טעקאנ ןפיול טשינ ךָאד רע טעוו

 טכאמ ןוא טּפאכ ,רעטצנעפ ןטשרע םוצ קידוצ רע טפיוק ;טרָא ןא ףיוא

 -נטכאדט ,םידנכי יד ףיורא ךיז ףיֹוא טיצ ,שטעליוק | ןוֿפ סיב יירהזייווצ

 - | | :םעבכ טימ ייברעד קיד

 וערָאנש יד ראפ ,ןסיוו ןיימ ןָא ,עטתינולּפ יד טָאה סָאד אהא,

 .":טנעצָארּפ טימ --- ףליה סצירּפ ןטימ ןרעוו טעוװ טלָאצאב ---טיירגעגנָא

 | .טפיול רע ןוא

 א ןָא ןָא ,שינעלייא ןיא ,ךיז טנָאלש ןוא לטרעג ןרעביא רע טפיול

 ןיא רעייג רעמערָא רעד ןכלעוו דעטנוא ,םיובכ םעד ןָא טקנוּפ ;םיוב

 י .ץןענאטשעג

 ךָאנ טלָאװ דענעי ךיילג ,סיוא רע טיירש -- !רעניימ  ןילת ---

 ,טקעדאב סייווש טימ ,סיורא טפיול ןווא ,ןענאטשעג טרָאד

 ,עסיורג ןייק טשינ טכאנ יד ןיא רעמוז .ךלחמ א ןיא ץירּפ םוצ

 | .גָאט רעה ןעיורע א ןיוש טבייה ,ףיוה םוצ וצ רע טמוק

 -אב ןיא ץאלאּפ רעד זא ,ןטעכאטש ענרעזייא .יד ךרוד רע טעז |

 טייטש ףיֹוח ןטיירב ,ןסיורג .ןײא .ץאלאּפ ןיא ךיז טרעדור סע ;טכייל

 יד טימ ןּפאלק ןוא ןעשזריה דרעפ יד ,שטָאק סצירּפ םעד טנאּפשעג
 ןיא ךיז טצעז ,סיורא טמוק ץירּפ רעד --- ,-ענייטש יד ןָא סעווָאקדָאּפ
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 יב  ,שטייב רעד טימ/ קאנק א ..רעיוט םעד טנפע עמ ,ןיירא שטָאק

 -ָאק סצירּפ ןופ ריפ ןטייר שטאק רעיד םודוא --- ,טרא ןופ טריר שטָאק

 ...טשער יד --- שטָאק רעה ךָאנ ;טנעה יד ןיא ןצאקרוטש טימ ,ךעלקואז

 יה ,רעיוט ןופ סיורא טראפ עמ
 דרעפ יד ראפ רָאװ א ךיז טיג ,גנאל טשינ טרעלק ראדנערא א ןיימ

 יד ןטלאהוצנייא טאהעג טייצ םיוק טָאה דעסיימש רעד ,טיירב רעד ןיא

 יי יי | - ,דרעפ
 ,סיורא) שיטָאק ןופ ץירּפ רעד טנערפ --- ?זוא סָאוװ ---

 םעד ּפָאר וא םיא וצ טגייב ןוא לקאזָאק יא ראדנערא םוצ וצ טפיול

 שטָאק רעד וצ טרעפטנע ןוא טקוק ,ץאקרוטש

 !דיי רעמערָא ןא סעּפע ---

 :ראדנערא רעד ףיוא טגנירּפש

 -נערא ןייד ,ךײא ...דיי רעמערַא ןייק טשינ ,הלילח ,בעל-ץירּפ ---

 .רעלדניווש א ,בנג א !תושפנ תונכס ...טּפשמ קיטיינ יא טימ ,ראד

 רָאֿפ ךיא --- .זייב רעביא ץירּפ רעד םיא טקאה --- ?זיא רעוו ---

 | - -  .םייס םוצ
 - :ןטערטּפָא טשינ ליוו ראדנערא רעד זא ןוא

 | . !נעוו ןופ םיא טביירט !בר םוצ ןייג רע לָאז --

 טרעלָאק :טשינ סעקייהאנ ןייק דיי יא ראפ ךעלקאזָאק יד ןגראק

 ...ןייר וא ווָאר ןיא ,ּפָארא געוו ןופ ,ץימש יד רעטנוא ,ראדנערא רעד ךיז

 : | | /  .ןדנווושראפ זיא שטָאק יד

 -נערא רעטקיטייוועצ ,רעמעסימשעג רעד ןוא .ןרָאװעג זיא ליטש

 : - ...געוו םייב ווָאר ןיא ןייא טפָאלש ראד

 6 לטיּפאק

 ןיירא שדקח ןיא בר ןופ ,בר םוצ װָאר ןופ

 ...וָאר ןיא ןפָאלשעג ראדנערא רעד זיא גנאל טשינ
 רעטצינעפ יד ןופ ןוא ,ןגרָאמ רעד טלטיורעג טכער ךיז טָאה םיוק

 ןופ סעברעוו יד ןופ ןוא ,ץאלאּפ 'םעד םורא ןדייבענ יד ,ץאלאּפ ןיא

 ד-אטימ ןראש עצנאג ,?גייפ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה טקארט ןטייז !עדייב
 םוצ ףיורא ,ףיוראא רערֿפופעג ןוא שיורעג טימ ךיז טזָאלעג ןווא ,לָאמ

 / | ...למיה ןקיטכיל



 ?ָאד טוט רע סָאװ ,טשינ רע טייטשדאפ ,טקערוענפיוא םיא סע טָאה

 ןפָאלש ןוא ןגיל וצ רע טמוק יו ?רענייב עלא יוזא םיא ןכערב סע סָאװ

 רעזייב א דאפ סָאװ ?סש רע טנָארט רעדיילק א ראפ טָאוװ ?ןוָאר  ןיא

 | | ?םיא ךיז טמולח םולח

 ןייז םודא דָאד יא טכאמ .,ייבראפ קירעדינ שלענייפ א דָארנ טילפ

 ;ןיירא םינּפ ןיא ךעלעגנייא עקידנכאל-קיטסול יד טימ םיא טקוק ,ּפָאק

 ,ּפָאק םייב ןָא ךיז טּפאכ ןוא לָאמאטימ ץלא גנילצולּפ ךיז דע טנָאמרעד

 רעד ,ץירּפ דעד ןוא ,טלדניושאב ןֹוא טעבננאב םיִא טָאה עמ

 א ױװ םיא טואלענרעביא !םייס םוצ עשראוו ןייק קעווא זיא ,טפוש

 2 | ,םותי

 ייב תובוח יד ןעװעטַארּפָא לייוורעד זומ עס זַא :ןייא םיא טלַאפ

 | - ,טייל

 -עיוּפ ןטסעב ןטשידע םייב ןָא טּפאלק ,טָאטשהָאפ רעד וצ רע טפיול

 .בוח-?עב ןשיר

 םעד ּפֶא רימ ביג ,טלעגו קיטיינ דָארג ףראד'כ ,?יסאוו ,ייא ---

 | .בוח ןפיוא עטאר יא רעדָא בוח
 :טנערפ ןוא סיודא לרעטצנעפ ןכרוד ליסאוו טקוק

 ?רימ ייב וטסָאה בוח א ראפ סָאוװ ?דיי ,וטסיב דעוו ---

 | !ראדנערא רעד ךָאד ןיב ךיא ?טשינ ךימ טסנעקרעד ---

 -נאג רעה טימ םיורא טקוק ןוא ?וק א ףיוא ליסאוו ךיז טכאלעצ
 .ריסט רעד ראפ החּפשמ רעצ

 ,ּפָא ךיד גָארט ?תענושמ אזא -- רע טנערפ -- ךייא טלעפעג --- |

 | | ...טניה יד ןֶא ריד ףיוא ץייר ךיא

 ןיוש םיא טפערט ןוא בוחחלעב ןטייווצ םיצ ראדנערא דעד טפיול

 ,ריט רעד ראפ

 טפיול ,רעוּפ רעד םיא טעזרעד .רע טייג ייח םוצ סעלבארג טימ
 ברוטש ןיא ביוש רעד ךרוד ! רעגנ יפ יד טימ טקױֿפ ,לרעטצנעפ םוצ וצ רע

 יי :טפור ןוא ןיירא

 ..ריי םענענושמ .א ןעז ריא טעװ ,סיורא טמוק !רעדניק ,ייא ---

 -זייב ןייז ףיוא טפיופ עמ .טָאטשרַאפ רעצנאג רעד רעביא יוזא ןוא

 ןסייר טניה יד ;סנקעטש י א רענייטש ךָאנ םיא טפראוו עמי ;רעדנווו

 | 02 סט רטפ ,סעלָאּפ יד םיא/

 ןיירא טָאטש ךיא ,סיורא טָאטשרָאפ ןופ דע זיא רעקידעבעל א םיוק

 - ...תובוח-לעב עשידיי יד וצ טפיול ןוא ןעמוקענ

 -נערא רעד ןיא רע זא ,ןגָאז וצ הזעה יד טשינ ןיוש טָאה רע ןווא
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 -טינ ןוא .!טלעג ךָאנ טקישעג םיא טָאה ראדנעהא רעד  ,רע טנָאז  ,ראד |
 ןעמ טביירט ...םינמיס עתמא ןבענ ןָאק ןוא ,ךָאד טסייוו ןוא .,םינמיס
 תמש טמוק ,תענושמ א ---דיי א :הטוס א יװ ריט וצ ריט ןופ םיא
 יי : | | !טלעג ךָאנ

 -ניא רעהינא ךיז דע טצעז ,ןריולדאפ ןצנאגניא זיא רע זא  ,רע טעז
 -ורט טימ ,ליטש דעד ןיא ץראה ןיא טנייוו ןוא ןייטש א ףיוא קראמ ןטימ
 - י 0 - ,ןגיוא ענעק

 = רע א סא שם = הסא = 5 ;ןויווצ םעה = דענייא  םיא ףיואו טזייוו ,ןענוזאד ייבהאפ טויג םלוע

 נאוונופ ,טסייוו רעװ ...דיי רענעגושמ א ,ךעבענ

 -קעווא ןלָאז ע רע יד ,רָאנ טראוו שמ ...ּפָא ךיז ןלעטש ךעלנניי

 טלמאז עמ ...תענושמ םוצ ןעמענ ךיז ןעמ טעוװ ,ןיידא  ?וש ןיא ןייג
 טי ב - /- /  .ןיירא ןשאט יד ןיא ךעלדנייטש ןיוש

 - םוצ ,ּפָאדאדג ראב סנטייצאב טפיולטנא ןוא ףיוא ךיז רע טּפאכ = |
 - ,טָאג !טשינ ךיז רע טנעקרעד ,רעפאוו םעניא ךיז רע טעזרעד .וצ רעסאוו
 סָאד טרעדיונקעצ ןוא טשטיינקעצ ,רָאה יד ןפרַאוועצ :םִווא טעז רע יו
 דעג רע זיא רעיורג סעּפע ןואי יא עקיהנענעהב .ענעלפאעגנייא .,םינּפ
 ךעלנע יוזא רע זיא סעּפע ;ליורג א ןָא םיא טּפאכ !טכאנ דעביא ןרָאװ
 ...ןביר ןטדאפ ןטכעג טשרע טָאה רע סָאוװ ,רעייג ןעמערָא םוצ ןרָאוװעג

 ,תבש ןצנאג א ,לסייוו רעד ןופ גערב םייב ,ענושמ יו ,רע טפיול
 .ךיז רע טנַאמדעד -- ,ןעננאגענהעטנוא זיא ןוז יד זיב ,ּפָא ןֹוא ףיוא
 םעד טעוו רע .בר םוצ ןייג ןסייהעג םיא טָאה ץירּפ רעד זא ,גנילצולּפ
 קירוצ דש טפיל -- ,טשינ הצע ערֶעדְנא ןקיק טָאה רע ,ןנלָאפ ץירּפ
 םודא ברי רעד ןיוש טייג ,בד םוצ ןיידא טָאטש ןיא ךעלסעגרעטניה ךרוד

 | | - .,הלדבה ךאנ בֹוטש רעד רעביא

 .וורשעג א .טימ בר םּוצ ןיידא רע טלאפ

 | : זיעוועטאר ךימ טזומ דיא ,יבר ---

 רע רעוו ,טנערפ ןוא "םולש, לכ םדוק בר רעד םיא טגנאלרעה|

 יי | :ןייטש רע טביילב .זיא

 טלמאטש ...ךָאד ךיא ןיב ראדנערא .דעד ...ךָאד ןיב ךיא  ,יבר ---=

 יא רע יצ ,ןיילא ןיוש דע ט?פייווצ .לוק רעכיז טשינ יא טימ ןיוש רע

 0 2 א ,ב - ,ראדנערא רעד: ךעלקריוו

 תונמחה סיורג .טימ  עלייוו עגנאפ א בד רעטלא רעד } םיא ףיוא טקוק
 יב :יוזא .ךָאנרעד טגָאז ןוא
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 טציז ..טוג רעייז ךיא ןעק -- רע טגָאז -- - ,ראדנערא  םעד --

 | יי יב ...דיי בר ,לייוורעד
 | .רעביאנגעק בר רעד ,ראדנערא רעד ,ךיז רע טצעז |

 קידנזָאלּפָארא טשינ ,בה רעד טנָאז --- ,ךימ ריא טייטשדאפ --
 ןבָאנ קיטיירפ רימ ייב זיא רע --- גיוא עקידתונמחר סָאד ראדנערא ןופ

 | ...ראדנעדא רעד ,ןעוועג ןסייבנָא

 ;טלייצראפ בר רעד ןוא ,ןדנווו עטקאהעג ןיא רע טרעה

 ןראדנערא רעד ,טרעדנעעג קדאטש ,ריא טרעה ,ךיז טָאה רע --

 ..ןמיבעגרעביא רָאנ

 ,ראדנערא רעד ןעגנידּפשפיוא ?יוו -- ?טסייה יו ---

 קירוצ םיא טצעז ןוא לסקא ןוא ףיוא טנאה וא ,בר דעה םיא טניל

 | ;רעטייוװ טלייצדאפ ןוא

 ...טדערעג ךס א ...הוואנ ןָא ןיירא תוטשּפ ןיא טדעדעג ...ןעוועג --- = |

 ?םיב שּפיה יא ךָאנרעד טוָאלעגרעביא ןוא ...ךעלשידיי | ...ךעלשטנעמ

 ...רעדניק-הרות-דימפת ראפ השבלה ףױא ןוא ,,.טײלעמעדָא דאפ טלעג

 יד ןטכירהאפ וצ ,דלאוו ןופ ץלָאה ןבענ וצ טנָאזעגוצ וליפא ?טחעה ריא

 ןקישסיורא הלרבח ךָאנ תבש-יאצומ םיא לָאז ךיא ,ןטעבעג ןוא ...לוש

 | 04 רעדניק יד דאפ דמלמ ןטונ א

 טּפאכ סע ןוא ,דייר סרעדניק יד אה ראדנע דא רעד ךיז טנאמרעד ||

 יורא טשינ טרָאוו ןייק ןיוש .ןָאק רע ןוא ,זדלאה ןיא םזאּפס א ןָא םיא
 :י יה | | .ןעגנערב

 ןציּפש עדייב ןיירא טנאה ןיא ףיונוצ טמענ בר רעטפא דעד ןוא |

 .-מראב טימ עלייוו עננאל א םיא ףיוא טקוק ןוא ,דרָאב רעיורק רעד ןופ

 / רע טגָאז ךעֿלדנע ןוא ,ןגיוא עקיצרא

 ןא טָאה רייא ,יאמלה ...טשינ ריא טנעז ראדנערא רעד ,אלימ --- 

 -נָא ןעמ זומ ,ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ ףָארטש א סע זיא ...שינעדערנייא

 טייג ,דיי רעביל ןיימ ,ךייא ךיא טָאר רעבירעד ןוא ...ביפ דאפפ ןעמענ

 ,טיילעמעדָא הרבה א ףיוא טרָאד ךיז ןטלאה סע ,.,ןיירא שדקה ןיא

 אב ריא טעוו ירפרעדניא ןוא -- שדקה ןיא רעביױא ייז טימ טקיטכענ

 יז טימ ןזָאל ךייא טעוו ןוא ןדיי עמערָא עלא) טימ ךיילג הבצק ןעמוק

 ...ןגיוט דָארג ריא טעוו הסנרּפ רעד וצ ...טלעוו רעד דעביא ןעמאזוצ

 רעטייווצ רעד ןיוא ,קידנבייהפיוא ךיז ,יבר רעד טפור --- !ןציבר ---

 -סיוא טעוװ רע זא ןוא .,,סמעראוו ?זעלנ-א-דִיי םעד ביג --- .ןיירא בוטש

 ןוא .,ןיירא שדקהח ןוא ןריפּפָא םיא לָאז רע ,שמש םעד גָאז ,ןעקנירט

 -וא ףױא רענעלעג ?קיטש א ןבָאה לָאז רע ,ןעז ,םשה-ןעמ5 ,רע לָאז
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 ...ןפָאלש וצ טוג ןבָאה רע לָאז ...דיי רעד ,ןקיטכענ טעוװ רע .טכאנ רעב
 | יי ...ראדנערא ןראפ דמלמ א ןגעו ןייג זומ ךייא

 {ןייא ןעמענ ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא שמש רעה | זוא ,רעטעּפש ןֹוא
 ןוא| .ןבעגעג העטנוא פיטש ראדנערא רעד ישי ךיז טָאה ,,ןיירא שדקה
 - הרשע יד - ןריפ ךיז .טזָאלעג

 4 לטיּפאק

 .טעמ םענעגייא ןיא ןײרַא --- .הנותהחי א --- .םינצמק הרבח 8 ייב

 ,ןבענעגרעטנוא ךיז טָאה ראהנערא רעה

 ןעמָאנ רעביל ןייז םיא טָאה סָאד ןא ,ןענאטשיראפ ןיוש טָאה רע
 ר | |  ..דייר יד ראפ טפָארטשענ

 --- רָאנ ,םיא ייב ןנעמראפ סָאד | ןעמונעגוצ טשינ עקאט טָאה רע
 | /  ..ןגעמראפ ןֹופ םיא

 | | | !ןלאפראפ ---
 רעד רעביא םינצבק יד טימ םורא טייג רע זא גנאפ ןח וָאי ןיוש ןויא

 א טימ .ריט וצ ריט ןופ ,זיוה וצ זיוה ןופ ,בישי וצ בושי ןופ הנידמ
 עברָאט א ןוא ענעשעק ןיא "תוטורּפ, ןוא (*"םילוחג, ףיוא עלעטייב

 י .זדלאה ןרעביא חלח ןֹוא טיורב ךעלקיטש ףיוא
 טימ ךיז ןופ ןבירטעג ןטייצ עטוג יד רע טָאה הלחתה רעד ןיא

 | היה 2 רָאװעג שטשוטמ .תונורכז יד ןענייז ךָאנדעד ...דלאוונ
 | !ץיד וּפ םוצ ןייא ןאּפש !תרשמ ---

 יי | ;רעדָא
 ןפדָארטש א ךאמ טנייה ,לטיע || -- 

 | י :רענעלעג ןֹופ ןעגנירּפשּפָארא  רעדָא
 3 = יב | ר - !זיוה םורא ךיז טםיירה ץעמע (ןסייחעג טנוה ןייז טָאה יוזא) !לָאקָאפ --

 םירבח ןופ קסּפ א ןזייל ןֹוא

 !רענענושמ ,ליומ'ס טלאה --- |

 ...ןפורעג םיא ןעמ טָאה רענעגושמ

 "ראפ ךיוא ןרָאי עטונ יד ןופ תומולח יד ןןענייז רעבא טייצ רעד טימ
 | 0 יי = יי - ...ןדנוווש
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 -סיוא ןיילא םיא ןטיוצ שטלא יד ןבָאה ,רָאי יא ךָאנ ןוא רָאי א ךָאנ

 יי | | ,,,םולח יא יװ ןעזעג

 | ...םָאוו עלאמ ,םולח ןיױא ןביילנ וצ טרעהעגנפיוא טָאה רע ןוא

 רע ןענאוונופ ,טמאטש רע ןעמעוו ןופ ,זיא רע דעוו ,טסייוו רעוו

 טָאה רע טייצ ;ןסענראפ ןעמָאנ ןייז טייצ רעד טימ טָאה רע ..,טמוק

 זיא ,"תעטושמ ליטש, םיא ןעמ טפור ,טכאטייב  ןעיירש טרעהעגנפיוא

 | ?הרותל-הלוש רעניוזא ןיא ןעוו .;.ןעמַאנ ןייז סָאד

 הרבה יד ווו ,הביבס רעד ןיא סיורא זיא ןרָאי םימ טייצ א ךָאנ

 טָאטש רעטייו א ןיא ץענרע זא ,גנאלק א ,טיירדעג ךיז ןבָאה םינצבק

 .הדועס רעמעדַא רעסיורנ א טימ ,חנותח עכייר א רעייז ןייז טעוו

 ליטש , טייג ;הנותח רעד וצ ןיהא םינצבק הרבח יד ךיז טביילק

 6 | .ןעמאזוצ הרבח רעד טימ ךיוא "תענושמ

 תליחס רעהעי ןיא ןוא ...ןעוועג ךלהמ יא ןיידא טָאטש ןיוא .ןיא

 "תבצק , טמענ עמ ,זיוה-םיחרוא ןיא ןעמ טקיטכענ .?סיבא ןעמ טייטש

 | : | ...לעוו ןפיווא ןסייבֹוצנָא סעּפע ןוא

 ,ךעלטעּפש לסיבא ןעמ טמוס

 יד ,ןשאוווצסיוא ךיז ,ןיירא ץחרמ ןיא ןפיול וצ .טאהעג טייצ םיוק

 זיא הדועס עמערַא יד ,םישובלמ יד ןקיניירּפֶא ןוא ןעמעקוצסיוא דרעב

 -עה ייווצ -- ןטונ םעלא טימ ,טקעדענ ןשיט יד עלאס יא ןיא ,טיירנ

 ..ש"י טימ רעשעלפ ץוחא ,דעמ םאפ א ,טנפעענ ריב דעס

 - .ןשיט יד םודא ךיז ןעמ טצעז = |
 - טימ רעד ןיא הלכ יד ןוא ,עטתנתוחמ רעד טימ ןתוחמ רעד

 | ...דצ סהלכ ןופ ןעוועג זיא הדועס יד ;ןָאנביױא

 -נאקאב :;שיט ןפיוא גיוא ןא .טפראוו ןוא "תענושמ ליטש ,, טציז

 -עב ךיז טקוק רע ...לפעק ןוא לּפָאנ ןוא רעסעמ  שטנאקאב ,רעפעט עט
 | יב .וידּפ רעד ייב תויתוא ענייז :וצ רעס

 יי :טגָאז עטסנתוחמ יד יװ ,רע טרעה
 יד רימ טשטנעב ןוא ,טייחרעטנוזעגו טקנירט ןוא . ,ןדיי  ,טסע --|

 - .גוװיז םעד ןרָאי עטונ טשטניװ ןוא ,עניימ חלכ
 | ,לוק סעלעטינ --- לוקי סָאד רע טנעקרעד

 .הלכ יד זיא .עלעדנייש רעטכַאט ןייז :ףיוא ןגיוא יד רע טבייה

 .;טפור ןוא סוכ יא ףיוא ןתוחמ רעד טבייה

 !םייחל ,ןדיי ,םייחק ---
 ,.,לָאמא ןופ לוק ןנייא ןייז וע זיא
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 ןפיוא רעטנורא רע טלאפ} ,טוג טשינ םיא טרעוו ,ךיז רעה טקערשרעד |

 | ,לקנעב ןופ ןעֿלנָא
 םורא ךיז ןעיירד סאו ,םרעזוראס ידו ןופ ייווצ וצ ןתוחמ רעה טגָאז |

 - | | יי - ;שיט

 ,ןרָאװעג טוג טשינ ,םכילע-אל ,םיא זיא סע סָאוו ,דיִו םעד טמענ --
 ,סיוא םיא טוט ןוא ,ןוויוא ןיא טנערב סע ווו ,ןיידא בוטש רעד ןיא

 עמ יצ ,ןעז ןעמוקכָאנ לעװ ךיא ןוא ,..ןײרַא טעב ןיא םיא טנייל ןוא
 - ,רָאטקָאד 'א יצ אפור יא -- החמומ א ןכדאד טשינ ,םולשו-סח ,טעװ |

 ,טסייה ןתוחמ רעד זא רָאנ -- ?סיבא סרעווראס יד ךיז ןעמידק

 י י | . ...ןעמ טנֿפָאפ -|
 ,בוטש ץייז ןיא ראהנערא רעזדנו א ןיוש טניל םו רא טונימ יא ןיא = |

 .טלודראפ טקוק ןיא טעבהועבייא ןייז דעטנזא ,ןש'יק ץייז ףיוא ,טעב ןייז ןיוא

 ...?ןעוועג םולח רעטסיוו רעזייב וא סע זיא ,..ןיידא ןוויוא .ןופ רעייפ ןייא

 :טגעדפ ןוא ןיירא טמוק ןתוחמ רעד ,ןעייג םדשווהאס יִד ||

 -י ?בעל-חרוא ,סעּפע ךייא טלעפ ,ונ --
 י .ןגיוא יד טכאמראפ ןוא ,יןייג ---

 | :רעדיוװ יז רע טנפע םורא עלייוו א ןיא- ןוא

 -ןייס רימ ףיוא טלָאז ריא !סָאבעלאב ,ןטעב .סעּפע ךייא ?ליוװ ךיא --

 | אהה | - +.  =ןבָאה טשינ ?בוראפ

 .ןכעלרערנוװ א . טימ .ןתוחמ רעד .טרעפטנ עי --- א סח --

 ןיפו תחנ רעטסערנ רעד .,.טליוו ריא סָאוו ,שי דופב ר אנ טנָאז --- ,?ביימש

 = -ײןטייווצ יא ןָאט בילוצ סעּפע ןָאק רע ביוא .,זוא שטנעמ א
 : /  טגָאז ןוא ּפֶא - רעלטעב רעד טצכעדק

 ?סָאװ ןו ןוא רער ועייא ןתח רעד זיא רעוו :ךייא טעב'כ ,רימ טגָאז -- =

 .-ראפ טשינר וָאנ ןוא לביימש ןבלעז םעד טימ ,ןתוחמ | רעד טר ועפטנע

 .רעסיורג א ןדמל א ןיילא ,ןוז א סבר ו א -- הלאש רעד ףיוא ט רעדנווו

 - |  .תולעמ עלא טימ -- בוט-נזמ א ןוא
 :טעב ןרעביא סיוא רעלטעב רעד ךיז טיצ
 ןרעטיצ ןָא  טבייה ןו 6 רע טנָאז -- !ןבראטש ןיוש ךייא נעמ ---

 יה | - .בייל ןצנאג ןפיווא
 : עמ ,,,טייליייד ...קידנכאל| ןתוחמ רעד טנַאז קח ,בעל- חי רוא ,ןיינ ידי

 זיא ךייא ...טשינ ךָאנ טבראטש עמ !החמש עשידיי ןייק טשינ טרעטש

 | | ...וט ךיא סָאוו ,טעז ,טלאק רָאנ

 טפראוו ןוא ּפָאר וא לקנעב/ .ןופ ןָאטנָא סחריא םעד טּפאכ רע ןוא

 .ןיירא רעי יפו ןיא סע
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 .רעייפ ןפיוא ךיז טרעקאלפעצ ןָאטנָא עטעפ סָאד |

 ,עגײמ ךיז ףיוא ןעמענ טעוװ -- ,ןתוחמ רעד טגנָאז -- ,ריוא --

 ..ןטילעג ןיוש גונעג --- םישובלמ ערעײא טסייה סָאד

 ןיילא רע ןוא ּפָארא םישובלמ יד ךיז ןופ רע טפראוו ןיע-ףרחכ ןוא

 | ...טדניוושראפ

 לטיּפַאק עטצעל סָאד ןוא עטכַא סָאד

 .טוג םעלַא --- טוג טדנע

 ןיא טכיל א ןעננאנעגפיוא ראדנעדא ןעמעדָא םעד לָאמאטימ ןיא

 ...ןגיוא יד

 טָאה סע זא ,ןעמוקענּפָא ןיוש זיא רע זא ,ןענאטשראפ רע טָאה

 ...ףָאדטש יד טקידנעעג ךיז

 ..ץדאה ןיא טָאנ ךיידפ סיורג טימ רע טביול

 טננירּפש רע ןוא ,תוחוכ יד גנילצולּפ םיא ךיז ןעיינאב סע ןוא

 טפיול ןוא ,רעדיילק עטזָאלעגרעביא יד ךיז ףיוא טּפאכ ,טעב ןופ סיורא

 - ..טסעג עמערַא יד וצ ןתוחמ א -- סיורא

 :לכיימש ןביל א טימ עלעטינ טגָאז

 ?יוזא רעכיילג טשינ ,ןאמ ןיימ ,ונ ---

 :ןדלאה ןפיוא םיא טלאפ עלעדנייש ןוא

 !ישעטאט ,טסיב וד רעטונ א  ,יוא !ישעטאט ---

 ...ןסענראפ רָאנ עלא סעּפע יבָאה ןאמערא ןעקנאדק ןָא

 .רָאא 1





 ךעלהשע





 דנַאל-ץעגרע ןיא ןדירפ רעקיבײא רעד

 ;רגאליץעג רע ןופ עלהחשעמ סָאד י יוזא טקויצרעד

 ךיז ןטלאה ,ןאראפ גראב דעסיורג רעכיוח א ןיא דנאל-ץעגרע  ןיא

 ךייה ןייז ףיױא ןליּפש ,עטסערג יד רעֶלדָא יד גראב " ץיּּפטש ןפיווא

 | .ךיז ןעלגנאר ןוא ייז ןליּפש --- ;עטסקראטש יד ןטניוװ ו

 "עג ןופ קיטש-?מיה עטסערג סָאד גראב ןופ ץיּפש רעד ךיוא טעז

 ןדעי ןוז רעד ןופ גנאנפיוא ןטסנעש םעד ןוא דנאל-ץענרע רעביא בלעוו

 ..דנאל-ץעגרע ןוא ירפ-ןגרָאמ

 ןיא סע .טכיל ןטסכייר ,ןטסלעה ןיא גראב ץיּפש רעד ךיז טדָאב

 םיא טלעטשראפ ןוז יד :דנאליץענרע ןיא גראב רעטסכעה רעד ךָאד

 | ..טשינ ןטָאש ןייק םיא ףיוא טלאפ ץענרשע ןופ ,טשינ רעגייק

 רעּפוק ,רעדילג ענייז ןענייז ןזחלעפ :נדאב רעד ר זיא קראמש ןוא

 "ױא טגנירּפש סָאװ ,גיצ עחקיוו יד טסייוו סָאד ...ןרעדא ענייז --- דלָאג ןווא

 | | ...ןקֹור ןייז רעב

 --- .טקייצרעה עלהשעמ סָאד טָאה יוזא טא

 דיל-ןגיו א ןופרעד ,טרעהעל עפהשעמ סָאד סרעטומ יח ןבָאה

 רע ןופ דיל ןטימ ,טימרעד ןייא רעדניק יד ןרעפעלש ןוא טסאפראפ

 | = ,דנאליץעגױע ןיא :האב ןסיורג ןביוה ןופ ,דנאֿפ-ץענ

 ןדילדגיװ סָאד טסעגראּפ סע ןוא דניק סָאד ףיוא רעבָא טסקאוו

 ,ןבעל ןיא ךָאנרעד ;ןסעגראפ סע טרעװ ןליּפש ןיא ןוא ןענרעֿפ ןיא

 : .!שיורעגטלעוו םעניא ..,ןדייל ןוא ןביל

 ךָאנ טרעטיצ ,ץראה ןופ לקניוו םענעגרַאבראפ .א ןיא ,ךָאדדץענרע

 ןופ דיל-ןגיװ סָאד ,דיל סָאד טננילק סע ןוא ,ליטש ענוד וטס א ץלא

1058 



 ןוא םורא ןבעל סָאד טציילפ -- ,דנאל-ץעגרע ןיא גראב ןופ ץיּפש

 - == .טשינ ענורטס יד ןעמ טרעה ,טדיז ןוא סע טשיור ,םורא

 -- --- .ייבראפ ןטייצ ןוא ןרָאי יוזא ןעייג

 --- ,לָאמא ךיז טפערט

 סע ןוא ,ןבעל ןופ םעדָאפ םענעהלָאנ ןייז -ןאמרעגנוי א םניּפש

 יא םעדָאפ םעד םיא טסייר ןֹוא טנאה סלזמ םעד סיוא ךיז טקערטש

 ..טייקמאזנייא רעד ןײא קעוװא ןבעל ןופ ןאמרעגנוי רעד טייג :רעב

 רעטיצ סעּפע :טייקמאזנייא רעליטש רעד ןיא גנילצולּפ רע טליפרעד

 ץראה ןופ לקניוװ . ןטסננרַאבראפ ןיא ,םיא ייב ץראה ןופ עלעקניוו ןיא

 ,..ןייא ךיז טרעה ןװא ּפֶא ךיז רע טקעטש .,.טגנילק

 ןייז ףיוא דילססעביל ךעלקילג ןייז ןאמרעגנוי א לָאמא טנניז

 פזמ העזייב רעד טרעהרעד ,ףראה-טננוי רענעדלָאג ןייז ףיווא ,ףראה

 דוא טנאה עקירענייב עזייב יד סיוא טקערטש ןוא וצ ךיז טכיילש ןוא

 יה ?ליטש טרעוו ;טלאוועג טימ ענודטס א ךָאנ ענורטס א םיא טסייר

 -ענ ץראה .סָאד זיא ןייטש -- ;ץראה ןיא ליטש ךעלקערש ןוא ףראה

 ,דיל-ןגיוו סָאד ףיוא גנילצולּפ טגנילק טייקליטש רעד ןיא ןוא.,. ןבילב

 - ..רנאל-ץעגרע ןיא גראב ןסיורג ןכיוה ןופ ,דנאל-ץעגרע ןופ דיל סָאד

 ןיא טמוק ןוא ףיוא םולח ןיא ןצעמע סע ךיז טקעוו לָאמא ןוא

 ...ףיוא רענעי יי טּפאכ ,רעיוא םוצ טכאנ-הנבל רעליטש א

 -קנעב ייד ןטייל ייב ךיז טקעוו ,טייחדעטכארמ ראפ ,לָאמא יוזא ןוא

 ןסיוה םוצ/ ,גרואב ןכיה ם םוצ ;דנאל-ץענרע ןייק טביידט ןוא ףיוא טפאש

 ,..דנאלד ץעגרע ןיא גראב

 ...ןעמ רעדנאוו ,טיצ ןוא דנאֿפח ץעג רע סָאד טיצ |
 עלא ןופ ןוא .,יילרע סא ןגעוו עלא ףיוא ןֹוא ,ןטייצ עלא ןיא ןוא

 ...דנאל-ץעגרע ןייק ןעמ טרעדנאוו טלעוו ןקע

 -- .ןעמ טעשזדנַאלבראפ ,ןעמ טעשזדנַאלב

 - ..דגאל-ץעגרע וע ןייק נעטש ןוא געוו ןפיוא ןביילב רענ ןייב |

 י .סע ןכיירגרעד ןוא ךָאד ןפעדט עכנאמ

 ןטייווצ ןופ .ךָאד רענייא טסייוו  ;דנאלדץעגרע ןייק עכנאמ ןעמוק

 | יי | | ...טשיִנ

 ןעמוק טטלעוו ןקע ענעהישראפ ןוופ | ,ייז ןועייג ןגעוו עמואזנייא  ףיוא|

 יי .טשינ ןטייווצ ןטימ ךיז טפערט רשענייא ,,,ייז
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 . ..עפהשעמ | סָאד .רעטייוו .ךיז טניּפִש ןוא .טניּפש

 -הנבל יא ,טבענ עליטש ןיא ;סע  ךיז .טניּפש ןלאר וטשי-הנבל- ןופ --|

 יה | | | - } +  .טבעמי

 יי | יה | ווא רעטייוו סע טלייצרעה
 ,עיירפ רעדפעק ןגיפ ,רנאל-ץענחע ןיא גראב ןכיוה םייב ,סנסופוצ

 ןוא ,ןגָאי .ןעמָארטש ןוא ,עפיטדעפיט רעדלעוו ןסקאוו ,,.ץדאווש ןווא טעפ

 ..גראב ןביוה ןסיורג םעד םודא ןעפגניר ןוא ...ןסילפ .ןכייט
 ךיז טצעז ;ןיידא דלאוו ןיא ןניוב-ןוא-לייפ טימ רעגעי רעד טייג

 רעד ךיז טכוז ;ךייט ןרָאלק םייב עקטנעוו ןוא ץענ טימ רעשיפ רעד

 -עפ רעד רעביא יפ ןייז טרעה רעד טביירט- ;סיוא רעקא ןייז ןאמדלעפ

 | - ..טייצ רעד טימ סעינָאלָאק ןרעוו .,;עקנָאל רעט

 עינָאלָאק ןייא ךיז טפערט ,גראב ןופ סנסופוצ רעד רעבָא זיא סיורג

 | .טשינ רעטייווצ רעד ןופ ענייא טסייוו ;טשינ רעטייווצ רעד טימ

 יד ןייא ךיז טנדרַא ןוא ךיז דאפ טלעװ ריא ערעדעי" ךיז טיֹוב

 םעד טָאג ראפ םוטקילייה דיא דעכעלטיא . ךיז טיוב ,טלעוו ."עקיצנײא

 ..ןקיצנייא םעד טלעוו רעד ןופ ראה םעד טניד ןוא ?ןקיצנייא,

 ,טייצ רעטכער רעה וצ טבראטש עמ ןוא .,סילא ןרָאי יד טבעל עמ ןוא

 ...ןקיצנייא םעד טָאג ןופ ץעזעג ןוא ןליוו ןטיול ץלא ןוא

 -שטנעמ "רעקיצנייא, רעד ףיוא טדער עמ ןוא ,טָאנ טעב עמ ןוא

 י - .ךארּפש רעכעל
 עמ ןווא ךיז טרעּפכודפ עמ ןוא ,טרעמ עמ ןוא ;טעברא עמ ןוא |

 -ענ ןופ ,גראב ןכיוה ןופ ןקור ןפיוא ךעלעמאפ ,ךעלעמאּפ ךיז טבייה;

 | | יי ,..גראב ןטסולג
 ;ןאמ-רעקא רעד טייג ,ןרָאק ןוא רעבָאה ,ץייוו טימ --- םאזננאפ

 ,טרעה רעה טננידּפש רעכעה ;ןייוװ ןופ רעצנאלפ רעהו סייווא םיא טדיימ

 רענעלאטעמ דעד טימ ;גיצ רעדליוו רעד ךָאנ ,זדלעפ ןֹוא ןייטש רעביא

 ...ףיט ןוא טסעפ ןאמגרעב רעד טייג רעדָא
 | | | ...עכנאמ ןגייטש רעכעה ךָאנ ןוא

 -אב ,בָא;ןוא-בָאה ןצנאג ןטימ ,ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןענייז סָאד

 יי יי .טנַאקענ טשינ ןקיור

 וצ תומשנ עטסנעבראפ וצ ;ייז ןענייז תומשנ עטקנעבראפ וצ ןיוש

 : .ךייה דעכיוה רעד וצ ,ךייה רעד

  .אריל"ןגיוו סָאר ייז ייב ץראה ןיא טגנילק רעפהאש לייוו

 ןוא  ,ןגיזב-ןוא-?ייפ םעד ןוא  קעווא .עקטנעוו יד לָאמא ןעמ טייל

 טנאה ןופ לָאמא עסָאק ןוא לדיר טלאפ .,..ךייט ןויא דלאוו ןופ טייג עמ
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 -עמריינש ןֹוא רעש - ןעמ טרילראפ ,רעקא םעד ןעמ טזָאלראפ ;סיורא
 יד טפדאוו עמ ןוא .,סיורא גרעב-ןייוו : ןופ ןעמ .טקוק ,טנאה  ןופ- רעס

 רעד ףיוא סיורא רעדָא רענעלאטעמ רעד ןופ טקוק עמ ןוא ,קעווא קאה

 ןוא ,גיצ עדליוו יד טָאדאב סטָאנ ףיוא ןעמ טזָאלראפ ...ןייש רעקיטכיל

 7 יי יי א ...טגייטש עמ

 | 2 עס ...גראב ןופ ץיּפש רעד טיצ סע

 -נקנעב עריא --- ערעדנא .,ןאמ ןקידנקנעב רייא עינָאלַאק עדעי טָאה

 | יי | 0 ..ייז ןגייטש --- טייל עקיד

 | | יי : ' ,ייז ןגייטשי

 . ינָאלב ;נראב ןופ ןקור רעד רעניד ןוא רעניד ,רעכעה סָאװ ,זיא

 יי 0 .לָאמא ךיז ןפערט ןוא ייז ןעשזד
 / .ךיז ןעמ טפעדט ןוא

 ...ןופרעד טלייצרעד סע ןעוו ,עלהשעמ סָאד טרעוו קירעיו-ט ןוא
 יי ...ךעלסערט ןוא

 ..ןטכעפעג עקומולב ;ןטכישעמ עקיד ועיודט

 ;יוזא עלחשעמ סָאד טניּפש סע ךוא ךיז טניּפש סע

 -נקנעב עריא -- עכנאמ ;ןאמ ןקידנקנעב ריא עינ אלָאק עדנ עדעי טָאה
 = ,טייל עקיד

 | | ...ייז ןעקנעב גראב ןוֿפ ץיּפש םֹוצ
 ןסיורג םֹוצ ...עסיורג יד דעלדָא יד וצ ,עקדאטש יד ןטניוװ יד וצ

 רעד ןופ גנאנפיוא ןטסנעש םוצ ,טכיל ןטסלעה ןכייר םוצ ;למיה ןעיירּפ
 | יי 2 ...ייז ןעקנעב ןוז

 - ..גראב ןופ ץיּפש רעד טיצ סע
 ןעייג רעדלעפ ןופ ןצענערג יד רעביא .ייז ןעייג זייווקיצנייא ןֹוא

 ןופ רעדנער יד ייב .,..סיורא ייז ןעמוק ןבלעוועג גרעב-ןייוו ןופ ,..ייז

 -יא ,זדלעפ ןוא ןייטש רעביא ...ךיז ןעמ טכיילש ןּפורג ענעלאטעמ ידו
 י | 2 == .גיצ .עדליוװ יד קידנגָאירעבנ

 .-נָאלב ,טקוקראפ ךייה רעכיוה רעד ןיא ,ןגיוא עטקנעבדאפ טימ

 רעה ןֹופ ןש'יורעג יד ןרעיוא עטציּפשענפיװא טימ קידנּפאז ,ייז ןעשזד

 יב יי | .,,לָאמא .ךיז ןפערט ןוא --- ךייח

 | .ףךיז ןקערשרעד --- ןוא ,ןפעדט ןוא

 ךיז ,ןטייווצ ןפיואז י רענייא - טקוק ,טהעדנוווראפ שיאיודטסימ ןוא

 יק2 א יוטא | ::קי"ונלעטשּפָא
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 זנאגעג ןגעוו ענ עדישר אפ ףיוא ,ןעמוקעג רעטרע ענעדישראפ ןופ = }

 ּפָאק םעד שהעחנא ןוא ןריושעג שרעהנא ,טדיילקעג שרועדנא --- ןוא ןעג

 | - ...טקעדאב

 .:קידנגָאז ןוא קידנסיורג ךיז ,ןעמ טלמאטש

 ג רָאמ טוג --

 ..,ךארּפש רעקיצנייא ןייז ףיוא ,ךארּפש ןייז ףיֹוא רעדעדעי סע טגָאז

 ךעלדנייפ ןוא ךעלשטנעמ טשינ ,טרַאה ,דמעדפ ןטייווצ םעד סע .טגנילק

 ,טָארד רעטייווצ רעד ,רעיר ועדעי טניימ ...ןרעיוא יד ןיא

  "ןטפעש רע ,ךימ טקידיײלאב רעג |
 :וצ קיטייזנגעק ךיז ןעמ טייטש
 | (7 חד ןיא וטסביילג ,שטנעמ א וטסיב --
 ..טָאג "ןקיצנייא , ןופ ,טָאנ ןופ ןעמָאנ רעד טרעוו ןפורעגנָא ןוא

 עי ןוא ;טָאג ןֹופ ןעמענ ייווצ ןפורעג ןכאדּפש ייווצ ןיא ןרעוו

 | | - :טכאדט ןטייווצ ןופ רערעד
 רע טביילג ןביילג ןוא שטנעמ ןייק .יו טשינ רע טדער ןדייר ---|

 | .-..טָאג ןיא טשינ

 .,.טיירטש םוצ ךיז ןעמ טיירג

 ..ףליה וצ טָאנ ןייז טיירטש ןראפ רערעדעי טפור

 .ייז ןפור ןעמענ ענעדישראפ ,ייז ןדייר ןכאדּפש ענעדישדאפ ףיוא
 -- !טָאנ ןיימ ךָאנ טרעטסעל ןוא רימ ןופ טכאל רע :רערעדעי טגָאז
 !טָאג ןטכעלש א ,טָאנ ןשלאפ א ,טָאג ןרעדנא ןא טניד רע ;רעדָא

 טלגנאר עמ ןוא סאה רעד ףיוא רעקדאטש לאמאטימ ט-עקאלפ |
  ..םיירטש רעד טייג ןבעל ןוא טוט ףיוא  ;ךיז

 ..,טָאג רעקיצנייא ןייז ןוא שטנעמ יא טניז = |

 ..םלאפ ןוא טָאװ ןייז טשטנעב יצ טלעש רעטניזאב רעד ןוא
 ...סָארא-גהאב ,פָארא-נראב רעּפרעק סנטניזאב םעד ךיז טרשלָאק ||
 ןכיוה ןופ ןקוד ןרעביא ,גהאב ןרעביא געװ ןייז טולב טימ טנכייצ ןוא
 | | - ,.גראַּב ןסיורג

 .ץלא רעגיז רעד טנייטש ,קידנעקנאד ךאדו רּפש ןייז ףיוא טָאג ןייז ןווא
 | , ...רעכעה ןווא רעכעה

 ןיפ לָאצ יד ןוא ,סעינָאלָאק יד ןיא עקידנקנעב יד ןופ לָאצ יד ןוא

 טסקאוו ,נראב ןופ ןקור ןפיוא ךיז ןעלגנאר ןוא ךיז | ןפעדט סָאוװ

 ...נָאט וצ גָאט 8

 ...ףיודא ןוא ףיוראא ץלא טביירט סָאװ ,טפאשקנעבי יד טסקאוו סע -
 ןפיװא טפערט עמ סָאוװ ,ןדליוװ םעדו ןנעק ןרָאצ רעד טסקאוו סע ןווא
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 א טָאה ,טָאנ ןיא טשינ טביילג סָאוװ ;ריט ןדליוז .םעד  ןגעק ;געװ

 -..ךֹא רּבש דעכעלשטנעמהטשיינ-.וא ףיווא טלמאטש ןיא טָאג ןשלאפ ןטכעלש

 ןוא !ןרָאצ ןייז טימ שטנעמ- רעד טנייטש רעכעה לָאמא סָאװ ןוא

  ..טכאלש ןוא טיירטש -- רעכעה ןוא רעכעה ץלא ,שטנעמ ןטימ

 ...גראב ןופ ץיּפש םוצ .רעטנענ לָאמא סָאװ ךיז ןעמ טלגנאר

 ןווא רעטּפָא ץלא .ךיז ןרעלָאק עטניזאב .ןופ דעּפרעק עטיוט יד ןוא

 - ןשיילפעצ ןוא ..,ּפָא-דאב .,,ּפָא-גראב ,ךייה רערעכעה א .ןופ ןיא ,רעטּפָא

 ןופ  ןציּפש ןָא ,םעדעפ ןוא ןצעפי עקיטולב ףיוא קידנרעלאק ךיז ,ךיז
 -גראב טולב סָאד טלזיר רעטּפָא ןוא רעטּפָא ץלא ןוא ;זדלעפ ןוא ןייטש

 ןופ ןקור םעד טלטיור ןוא ,טקנערט ןוא ,טמָארטש ןווא ;ּפָאהנראב ,ּפָא

 יי יי א יי | / גראב
 טָאג ןופ רערעטסעפ עטשיילפעצ :ענעלאפעגּפָארא יד קנאד א ןוא

 -ופ ץלא ;נראב םעד סנסופוצ דרש יד רעטעפ  ןוא דעטעפ ץלא . טרעוו

 .וא רעלופ ;ןרָאק ןוא ץייוו ןופ גנאז יד -- רעטשטנעבענ ןֹוא רעלי

 רעד ןוא ...ריא ןיא טפאז רעד --- העסיז ,ביודט יד --- רעקידנעילג

 - ןוא ,סיפ יד רעטנוא ןופ זָארג רעמ ןוא דעמ ץלא טצָארּפש גיצ דועדליוו

 | | - | ..טהעה םעד יז טינ ךלימ ערעטעפ ןוא דעמ ץלא)

 ...ןגייטש ןוא --- טָאג ןעקנאד רעניז עטקנעבראפ יד ןוא

 | - :עלהׂשעמ סָאד טפייצ רעד רעטייוו ן'וא

 סנסופוצ סעינָאלָאק יד ךיז ןרעמ ןוא ץלא ךיז ןרעּפכורפ סע ןוא
 ,לָאצ ןיא ךיוא ןסקאוו ךייה רעד וצ עטקנעבראפ יד ןוא ,גדאב םעד
 היה 8 7 י - * . * ..לָאטאטימ ערערעמ ןיוש ןנייטש --

 געוו רעד טרעוו::דעכעלרעפשנ גָאט ןדעי טימ - ןוא ,ךעלדעפעג ןוא

 -פיוא :םוצ ןֹוא ...געטש רעד ןטוניוװ שיירפ ןוא רעפרא עסיורג וצ ;ףיודא

 7 ...ךייח רעד ןיא ןעלמיה עטיירב יד ֹוצ ןױא ,ןוז רעד ןופ גנאנ

 ןפיווא ךיז ןנָאדט רעעטסעליטָאג ןוא עלמא אטש עדליוװ רעמ ץלא

 יי יי | גראב ןופ ןקור

 יי ...ןגיטשעג טרעוו טנפַאװאב ןיוש ןו

 | ...רעטּפָא ןווא- טּפָא ךיז ןפערט עטנפאוואב תונחמ ןוא
 .ןיאה י" ץלא װ ווא ,טריפעג- ךיז 'ןפעהט .ןרועי- ייב ןרעוו ןטכאלש ןווא

 2 קיש יה : !טָאג ןקיצנייא ןופ ,טָאע ןופ ןעמָאנ

 טול ,ךייהי רעד - ןופ ןעיירשעג יסנירק יד ןטנוא ןעמ טרעהרעד ןוא
 6א24} אהא עטיק יב יי יי יי יי א וי / .עףפיה וצ ףיודא ןעמ
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 ןייז ןופ ןאמנרעב רעד ,טיורא טלעצענ ןייז ןופ טרעה רעד טמיק

 טלייא סע ,ףיודא רענדעבנייו רעד טפיופ בלעוושנ-ןכיודט ןופ ,בורג

 ,ךייט גערב ןופ רעשיפ רעד ןוא ,קעווא רעקא ןופ ןאמדרשע רעד ךיוא

 רעד ןעלא ןענייז טנפַאװאב ןוא ..דלאו ןפיט ןופ רענעי רעד ןוא

 | .טכאמעג ןפָאװ ןעמעלא ראפ טָאה ןאמנדעב

 ...טכאלש יד טרעוו רעקיטּפעה ןוא רעטּפָא ץלא ןוא

 ד-עג ןופ ,יירשעג-ןדלעה ןופ ;גירק ןקיבייא ןופ גראב רעד טכליח

 ןכארּפש יילרעקא יא ןדעוו סָאװ ,ןעמענ סטָאג ןופ ןוא ..,ננאפק-רעוו

 | יה ...ןפורעג

 ןשיילפעצ ןוא ,ּפָאדא ,ּפָאדא עטיוט יד ךיז ןרעפָאק זייוונסאמ ןוא

 ןכייט עקיטולב ןוא ...נעטש ןווא געוו רעכיא ,זדלעפ ןוא ןייטש ףיוא ךיז

 .ןעמָארטש ןווא ךיז ןנָאי ,,,ּפָאנראב ןעמַארטש

 ןופ גנאז יד רעלופ ,דרע רעטעפ ןטנוא טרעוו ,לאמא סָאוו - ןווא

 ץלא ןוא ,ןַיוו דעד רעקידנעיל ןוא דעסיז ,ןרָאק ןוא רעבָאה ,ץייוו

 רעמ ןוא ,זדלעפ ןוא ןייטש ןשיווצ גיצ עדליוו יד ךיז םד טיפ רעטאז

 ..ךלומ ערעטעפ יז טינ רעמ ןוא

 ךיז ןבָאה !טלייצרעד עלהשעמ סָאד טרעוו יוזא --- לָאמנייא רָאנ

 זיב ,טנָאיעג רעכעה ןוא רעכעה ץלא ,ףסאק ןטרעקאלפעצ ןיא - ,ייווצ

 -ַצולּפ ןוא ,טכיירנרעד גראב ןופ ןיּפש ןכיוה םעד גנילצולּפ ןבָאה ייז

 ןטסכייר ,ןטסלעה ןופ ,טכיל ןופ םאדמש א ןיא ךיז ןדָאבראפ דאנ נול

 ..ךייה רעד ןופ טכיל

 ,עיינ 'א עדייב יד ןופ ךיז טסייר גנולצולפ ןוא לָאמאטימ ןוא

 ךארּפש יד ןעוועג זיא סָאד -- !פָארא ננוצ רעד ןופ ךארּפש עיינ ץנאנ

 .ךאיפש-לאדטש יד -- ךאדפש עקיטכיל יד .ךַײה רעד ןֹופ

 טרעהרעה ןטייווצ םעד רענייא טָאה גנילצולּפ ןוא לָאמאטימ ןוא

 ,טנעקרעד שטנעמ א ןטייווצ םעניא רערעדעי םָאה ;ןענאטשדאפ ןוא

 -ייז ייז ןוא ,טרעהעג ּפָארא ןּפיל ענייז ןופ ןעמַאנ סטָאנ ןבלעז םעד

 | -- .ןלאפענ רעזדלעה יד רעביא ךיז ןענ

 ,טכיל ןױא ןלאפשנניירא ןוא ערעדנא ןעמוקעג ןענייז ייז ךָאנ ןוא

 רעד ףיוא ןדייד ןביוהעגנָא ןבָאה עלא ,עלא ןוא --- ערעדנא ראג .ןאא

 | יי ...ךארּפש ןלארטש רעכעלשטנע זמקיצ נוי
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 20 2 א ר !ןעוועג דיירפ א ןזיא
 ,יירשעג-סגירק א ןטנוא ןופ טרעהרעד .ייז ןבָאה גנילצולּפ רעבָא = |
 יי / ..ןטכאלש ןֹופ םעראיל א גראב ןטייז .עלא ןופ)

 יד ןביוא יװ ...ןעעשעג טזומענ טָאה סע סָאװ ,ןעשענ זיא ןטנוא = |
 ...ןפָארטעג סעינָאלָאק יד ןטנוא ךיז ןבָאה ,ןשטנעמ עטקנעבראפ ענלצנייא

 ,סעינָאלָאק יד .ךיז ןבָאה טרעּפכודפענ ןוא טייצ רעד רעביא טרעמענ
 רעפעמש ןוא דעלעמש ץלא ןוא ,טיירּפשראפ ןוא ךיז טיידּפשראפ ןווא

 ךיז ןבָאה ...ןרָאװעג רעדלע : עיירפ יד ןֹוא רעהלעפ עיידפ יד ןענייז
 טפאשט רעה ןווא ,ץןאמדהע טימ ןאמדהשע דעה ,ןפוָאד וטיעגו ! רענעי טימ רענעי

 רעטנוא -- ןאמנרעב טימ ןאמנרעב ןוא ,טננעגאב טפאשטרעה טימ
 | ...דרע רע

 -דליוו !דנאק רעזדנוא ןרעקא י עדמער ופ !ןעמיוקעג ןענייז יעדמערפ ---

 ןבָארג ךאדּפש יא ןָא רעלמאטש ;ןכייט עדעזדנוא ןיא שיפ ןּפאכ עדמערפ

 -רעבנייוו יערעזדנוא ןבָאה רענעולרטאג = ...דרע רעזדנוא ןיא ןייא ךיז

 ניצ .יעדליוו יד/ רעטעג עטכעלש ,עשלאפ ןֹופ רעניד --| ,ןעמונראפ רענ

 | י | | -- !ןעגנוווצאב
 ,ןםפורעג ןעמ טָאה יוזא

 ...טכאלש יד ןצעונ חג עֿפא ףיוא טָאה טדעקאלפענפיוא ןוא

 | ;ּפָארא ךייה רעד ןופ עטרעדירבדאפ יד ןפיול

 קיצניא ןא ןאראפ !ךיילג ןענייז עלא !םיפ ידי וצ רעוועג !ליטש ----

 הק | !ךאדּפש-ןלאדטש עכעלשטנעמ

 ..ןעוו עג בייהנָא רעד זיא --- עפהשעמ סָאד טלייצדעד --- סָאד ןֹויא

 | ,בייהנָא רעד ןדידפ .ןקיבייא ןופ

 ןכיוה ,ןסיורט םעד סנסופוצ ,דנאפדץענהע ןיא ןדידפ ןקיביײא ןופ

 ןוא .,,עלהשעמ סָאד ,סע ךיז טלאדטשעצ .,קידנלייצרעד יוזא ןוא/ |

 | יה - - ...ךיז ט?ביימשעצ
 ןוֿפ ,ןעזעג פארא ץיּפש ןופ ץנאלג-נהָאמט רעקידחרזמ רעד יו

 - - , ןעזעג דנאלדץענרע ןיא גדאב ןסיורג ןכיוה ןופ ץיּפש

 ןקעוװו ןעגניז;.;דילדןגיוו א ,ןופרעד דיפ א ןרעוו טעווס ,טסייוו .םע ;
 ...ביולדרעד ניס יו !עטסקכ ופ דעד רער יג -,םע סדרעטימ יוד
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 סָאד טעוו ןעננילק = ,ןייפ-לצרעה ,ןיילקקלצרעה סדניק םעטיא ןוא
 | ..ןרעװ טפאשקנעב א ןופרעד טעוו'ס ןוא ,דיל

 .ךנאל-ץענרע ןיא גראב ןכיוה םוצ ,דנאליץענדע וצ שינעטנעב א
 -עלשטנעמ-קיצנייא רעד ,ךארפש-ןלארטש רעד טימ ,דנאק-ןדידפ םוצ
 | | -- רעכ

 !ןייררדטפאשקנעב א ,ןייפ-טפאשקנעב א

. 1 
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 יב - רעיוהדליב יד

 ...ןזעוועֶג רעיוהדליב ייווצ לָאמא ןענייז סע

 -ןייטש ,ןרָאטּפלװקס ,סעשזראיבזעשזער :רעביא ךיז ןצעז רימ ןוא

 | ...רעצינש

 "יב ,ןעוועג רעלטֿפניק עסיורג ,רעטסיימ עסיורג ןענייז עדייב ןוא

 םעד רעטנוא ןופ ;רענניפ יד ןיא ףושיכ אזא טאהעג ןיוש ןבָאה עד

 !טדער ןוא טעז ,טרעה רע ןא ,רָאמראמ רעד ףיוא טבעל רעמאה

 -ראנגייא ייווצ ;ןעווענ ןדישראפ ייז ןענייז רעטקאדאכ ןיא רָאנ

 .ןרוטאנ עקיט

 עקירעיורט-ךעלרעדנווװ יא ןוא עטסנרע ,עפיט א ןעוועג יא רענייא |

 טשינ ךיז טָאה רע ,טאהעג דנייפ טשינ רע טָאה ןבעל סָאד ...רומאנ

 ןייו רעכעב ןדעי ןיא ןטנוא זא ,רע טסייוו ךָאד ןוא ,טבעלענרעביא

 -נצאק טייג דיירפ רענעסאלעגסיוא רעדעי ךָאנ זא ;לאנ ןּפָאדט יא טניל

 םוצ דיל ןייק ,ןצנאטּפא םוצ ץלאוו ןייק זיא ןבעל סָאד זא ...רעמָאי

 ...קיטייוו רעפיט רעסיז ַא שינעטער עפיט ,עפיט א רָאנ ,ןעגניזּפָא

 יד !דניק-בעל א !דניק"רוטאנ א ,טרעקראפ ,זיא רעטייווצ רעד

 עקידנענערב .,ןֹוז עקידנענערב יד ,ןעמולב עטסנעש יד ,לּֿפע עטסטיור

 | | !ןגיוא-רעבייוו

 .דלָאג ,טאקאדב, --- טשרע ןייז זיא ?גנאזעג ןוא דעבייוו ,ןייוו , ---

 ...טרָאוו עטייווצ סָאד "ןעמואלפ ןוא

 ;טפושיכראפ ןעיידיא ןייטש םעניא טָאה רעטשרע רעד תעשב ןווא

 רעד ןוא טָאט ןרעדיילש סָאװ ,ןדלעה טרעטסיימעג טָאה רע ןעוו תעשב

 ;ןיירא םינּפ ןיא טרָאװ ערָאוװ עטספראש סָאד ןגינעק ןוא רעקלעפ ,טלעוו

 דרעווש יד ,ןלאפאב קוביד א ןופ יוו ,גנילצולּפ ןרעדיילש סָאװ ,ןכראנָאמ

 למיה םעטעּפָא ןראפ ינק יד ףיוא ךיז ןפראוו ןוא ,קעווא טייז רעד ןופ
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 -ענ עקנארק ןכאמ סָאװ ,עקילייה ;ביול סטָאנ ןליּפש ןוא ןעגניז .ןוא
 "אוו ןלאווק ןוא רענייטש ןטלאּפש סָאװ ,ןטעפָארּפ ;ןביולג ןטימ טנוז

 םוצ -- םימי ןוא .תוירבדמ רעביא רעקלעפ ןריפ סָאוװ ,ןצירּפש רעמ

 יי | | | -- --- ךַנאֿל ןעיירפ

 -ערההרצי טיפ ןשטנעמ ןוא רעטענ ,קידנליּפש ,רעטייווצ דעד טכאמ

 -עיש ןוא ,טנעה ןיא ןייוו דעכעב עקידנעמיוש ,,ןניוא יד ןיא  ןעמאלפ-

 יב .םי ןופ סיוש ןופ טעקאנ סיודא ןעננירּפש סָאװ ,ןטייה

 ןיא טלעוו יד ןוא ,טלעוו יד טייטשראפ רעיוהדליב רעטייווצ רעד

 ,רעקידעכַאק טולב סָאד ,רעסייה ןבעל סָאד טכאמ רע ;ראבקנאד .םיא

 | | | | ...רעקראטש סונעג םעד
 ןיא ?דָאנ ענעטנאילירב יא ,טייקראבקנאד .סיוא םיא טצעז ןעמ

 עמ ,םיפ יד דעטנוא ןעמולב עקידעבעל םיא טיירּפש עמ ,ןיירא טאווארק
 ,דלָאנ טימ --- ןשאט יד ןוא ןטונ םעלא טימ ןגָאמ םעד ןָא םיא טּפָאטש
 :קידנעיירש זדלאה םעד סיוא ךיז ןעמ טסייר ,ךיז טזייוואב רע זא ןוא

 !רעלטסניק רעד לָאז ןבעל ---

 ..הלונס ידיחי רָאנ ןעייטשראפ ןטשרע םעד

 ..ּפֶא ץעמע ןטלעז ךיז טלעטש טעברא ןייז ייב
 "ןנייוש-ליטש קעווא ןיוש טייג ,סע טוט סע רעוו ,סָאד ראפ רָאנ

 -אב ןטייווצ א ,טצפיז רענייא ..,רעירפ יו רעטסנרע ןוא רעפיט ,קיד
 ..גיֹוא ןיא דערט יא ךיז טזייוו

 רעיוהדליב רעכייר דעד זיא ,רעדט רעד ראפ ,ןץפיז םעד ראפ ןווא
 ...אנקמ ןעמעדַא םעדי

 !ןייז םקונ ךיז זומ רע ,ליװ רע
 רע זומ רעשרעה טלעוו ןייא ,דעיוהדליב ןייא ,רעלטסניס ןייא

 | !ןביילב

 רעטרעדנוה טלמאזראפ רעיגחדליב .!רעכייר רעד טָאה לָאמנייא ןוא
 ..,ןלאפאב ןאמערָא םעד ןיא ןוא רעליש ענייז ןופ

 טעברא עטסעב ןוא עטסנעש יד ,עילעטא ןייז טרעטשעצ טָאה עמ
 ףפעטשקרעוו סנבייר ןיא ןוא ןדנובעג ןעמ טָאה ןיילא םיא -,ןכָארבעצ
 ָ !טריפעגניירא

 ,רענעלּפ ענײמ טיול ,גיוא ןימ רעטנוא ,ןטעברא וטסעוו ָאד ---

 | !לעפאב ןיימ טיול
 ןןעשעג יוזא זיא סע ןוא

118 



 יא } ,רעבאמכָאנ א ךעיוהדליבי ןסיורק ןופ .זיא .טייצ .רעד טימ ןוא
 הסרעוו רעדמערפ יא .ןופ ,ןעמַאנ ןדמערפ- וא .דעטנוא ,ןרָאװעג. רֶעכאמכָאנ
 .רעד ףיוא טעברא: ןייז-:סיודא טייג ןרעטסומ: עדמערפ .טיוק ;ןוא לעֶטָׁש
 66 ע א 0825 חד ' ' | ,,,טלעוו

 ...רעּכעב .עקידנעמיוש ,ןביורטנייױװ עקידְנעֶמאִלְפ  ,ןטייהנייש עֶטעקאַג - -
 בי } גע עג 1 2;  =.רעטעג ןוא ןשטנעמ ערוכיש

 ,לביימש.ןרעטיב-ןייפ  םעד ןָא טנאה  ןייז..ךָאנ ןענעקרעד עכנאמ |
 ...ןֿפיל-ןשטנעמ ןוא רעטעג יד ןופ ?קניוו ִא ןיא .ךָאד יז .טלאהאָבו סָאוװ
 רעד רעטנוא ,ןענעקדעד .וצ םיוק ,ךָאד טבעווש .סָאװ ,קֶזֹוח - ןטכייל ןיפ
 יי ...עכנאמ רָאנ רעבָא ..ןבעל םענעסאלעגסיוא ןופ עקסאמ

 יז ;ןבילבעג ןטנעמונָאמ .עכעלטע ןענייז טעברא רעטלא .רעד .ןופ =
 שי א יש אה א ים יב ....ןסענראפ ןעמ טָאה רעּבָא
 יי 2+ }יי - ?טניימ טלעװ-יד - -

 - רָא1 סיי - !ןברָאטשעג .-- ןיא רעטסיימ :רעטלא; רעד --



 טנַאילירב רעד

 -תיב יא היי .ףעטלא ןא ,המלש בר טָאה --- ןעוועג זיא לָאמא !

 ,טסינָאלַאק א -- טלייצרעד שרדהמח

 "ווק ןוא םענייק טימ .טטָאה רע ;ףרָאד ןיא ןעוועג רע זיא דמעדפ

 .ןטלאה עט טשינ .םיא טימ .טָאה רענ

 טשִינ םיא טָאה רענייק ןוא ,טדערעג ןושל רעדנא ןא רָאנ טָאה רע

 !ןייטשראפ טלאװעג טשינ ןוא ,ןענאטשראפ

 ,טנאילידב -א ןענופעג ,טסינַאלַאק רעד ,רע טָאה לאמנייא

 רע ןֹיא ןָאה ןייק ;טשינ ךיז רע טָאה ףיורעד ןענאטשראפ טכער

 טשיג ץייוו לדנרעק א ףיוא םיא טלָאװ ןוא ןעוועג טשינ ךיוא רעבָא

 | | י י ,טשיוטראפ

 :רע טכארדט -- ,/ןוז ענַײלק א ןיא סעמ ;טצילב ןוא טנייש סע

 0 | ,רצֹוא ןא ןייז טרעוו זומ סע

 ןטימ ןעמ ןיא טייפ עדמערפ ןשיוװוצ ןייטש ןרעייט א טימ רָאנ

 יב | !רעכיז טשינ ןבעל

 וד ןלאפאב טכאנ עטשרע יד םיא ןעמ טעוװ ,ראוועג ןעמ טרדעוו

 !ןעמאזוצ המשנ רעדו-טימ רצוא םעח .ןעסענוצ ןוא ןעמענסיורא רעטצנעפ

 | | !ןייטש םעד -ןטלאהאב זומ עמ

 רע ,טדָאװו א טנאילירב ןופ ןנָאז טשינ רע טעוו וליפא בייוו םעד

 טעוו יז ןלכש | רעצרוק ש--- רָאה עננאפ -- ענעהיי א דָאנ ,ביל יז טָאה

 | | .ןטלאהנייא טשינ ךיז

 םעד טכָאדגאב ןוא עיִנ נַלַאק רעד ו ֹוצ טנעווצקי רוצ ךיװ טמענ רעש ןוא - 2

 | ' ,זיוח ןדאפ לט רעניעזי מעג ןיא ,דרע רעד ןיא ןייטש

 ןרעווש א ;ןייטש-פזייק א טדא םעד ףױױא רע טנייל ןכייצ א ראפ

 -עב ןעמוק ןלעו סע זא ןוא ,ןענעקרעד טרָא סָאד לָאז רע ,ןייטש-?זיק
 ג
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 טעוװ עדמעהפ וצ טרפב ןוא םינכש ןשיוװצ האנש-האנק ןָא ,ןטייצ שרעס

 יש דע לָאז טלמעד .רצוא םעד ןענופעג וצ ןוא ןכוז וצ ווו ןסיוו רע

 !גָאט ןלעה םענייש ןיא ןצילב ןיא ןענ

 זיא סע ,טקר ועמאב ןייטש םעד ?בייוו עעננוי סָאד טָאה לָאמנייא

 ןייז ףיוא ;טמענראפ ןייטש-?זיק רעד סָאוװ ,דרע לציּפ סָאד דָאש 'א ריא

 | !רָאש א  ..,עקרענוא ןוא ,עלעקלביצ יא ןפקאווסיוא ןָאק טרָא

 םעד יז טפור ;טשינ יז ןָאק ןייטש ןרעווש םעד ןמענקעווא ןיילא

 | | ,ףליה ֹוצ ןאמ
 - וי ;ךיז טקערשרעה רע

 !ןייטש םעד טשינ ריר -- ,סיוא רע טפור -- !טיהאב טָאג --

 | | - -?סאווהאפ --

  !תכרבו לזמ זדנוא טגננערב רע !ןייטש רעקידלזמ א זיא .סע ---

 / !?ןייטש-לזיק רעכאפנייא ךָאד זיא סע ---

 !ןױש רע טָאה הלוגס !אזא !ךָאד טסעז --

 יצ ,טסנרע סע .טניימ ןאמ } רעד יצ ,רעכיז טשינ זיא יז !טפאג יז

 | | | ,סאּפש רע טכאמ
 - ,טראה טעמב טסנרע ייז טעז ןוא וירא ןגיוא יד ןיא םיא טקוק יז

 - .קנופ ןקידעכאל א ןֶא
 "רעה ןֹוא גולק ראפ םיא טלאה ןוא ,ביל יז טָאה ןאמ םעד ,ונ

 יִז ןא ,ןדירפוצ קידנעטש זיא ענעדיי א !ענעדיי א --- טאלג ןוא .ךעל

 ןוא ,.,ןביוא ןופ קנווז וא ןיא ,הלונס וא ןייא --- ,ןביילג סעּפע ןיא ןָאק

 !ןרעוו טייזראפ זומ ?טהעג סָאד ;טשינ יז טָאה ןרעלק וצ טייצ גנאל

 יי יה ,סריא טוט ןוא יז טנלָאפ

 .ןטרָאג ןיא רענייטש ייװצ ןאמ רעד טקרעמאב גָאט ןטייווצ ןפיוא

 .רע טנעדפו ?ןייטש רעטײװצ רעד זיא רעוו ?סָאד זיא .סָאוװ ---

 .טלכיימש ?בייוו סָאד ןוא

 טאה סעּפע .,ןפָאלשעג/ טכעֿפש טכאנייב רָארג זיא לבייוו עגנוי סָאד

 / ..ןרָאל ןברוד טניישעגניידא ךעפרעדנווז יוזא חנבל יד
 יז ..ןצראה ןפיוא ןרָאװעג קנאב יוזא ,גנע  יוזא ריא ןיא סעּפע

 0 | ...טאהעג ארומ יוזא טָאה

 -עג בשיימ ךיז יז טָאה ,טלָאװע טשינ יז טָאה ןקעוו ןאמ םעד |

 וטשי ןוופ ךיז טכיילשעגסיורא) ,טעב ןופ טּפאכעטּפָאד ןא ךיז ליטש ,ןעוו

 | ...ןייטש א ךָאנ טגיילעגוצ --- ןוא

 : י יי - !טקיוראב יז טָאה סע

 2 0 { / + : :רעקראטש זיא -- יז טלביימש --- :ןעייווצ ניא ---
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 א ףיוא ךיז דעזייב ,ייג ?טסינָאלָאק רער ,ןָאט רע לָאז סָאװ ןוא

 יד ףיורא ריד טנייל ןוא סיז-שידניק יוזא טפכיימש יז ןעוו ,ענעריי

 -רעטסאבאלא םעה טננאלרעד ןוא ?סקא יד ףיוא טנעה עלָאמש עסייוו

 = -- ליוצ םוצ ןרעטש

 ןגיוא עיולב יד ןיא ,ןגינע שר = אפ טימ רע טשוק ןרעטש ןסייוו םעהו
 יוזא טכאנייב ןיא יז סָאוװ ,םעד ףיוא רעפטנע ןא רע טכוז

 | !טגייווש ן'וא

 יי שי
 ,,,םי רומז א

 ראפ ןיול א ראפ ?בייוו עגנוי סָאד טלאה ןרעטש ןפיוא שוק םעד

 ןיא שוק א ריא ךיז טליוו סע ןעוו ןוא !טייקמורפ ןוא טייקסטוג ריא

 ,..ןייטש יא ךָאנ וצ יז טגייל --- ןרעטש

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט דיא ךיז ןזייוואב ,טשינ סע רע טוט

 .לדיימ א טימ ?גניי וא --- טאהעג רעדניק טָאה קלָאּפרַאּפ סָאד
 רעד ךָאנ טוט ןוא טשינ טנערפ ,טשינ ךיז טרעדנווו ?דיימ סָאד

 .רעטומ
 רעטכָאט עניילק יד ,עסיורג טנייל רעטומ יד

 !ןעמאזוצ ריא טימ ןסקאוו ךעלדנייטש יד רָאנ

 ;ךעלדנייטש .עניילק

 ?סע טייטאב סָאוװ :;ןיוש טנערפ ןוז דעגולק רעד

 טסייוו יז סָאװ ,ץלָאטש רעטומ יד טרעפטנש --- דענייטש ---
 ,קידלזמ ןענייז --- ?יפיוזא

 .טסייה סָאװ ןוא --- ,רעניילק רעד ךיז טרעדנווװ --- ?סָאוװהאפ --- 

 טעברַא עמ יוװ ,טנידרַאפ עמ יוז ,רעמ לָאמַא ןעמ טָאה יצ ?קידלזמ

 | ?סיוא

 .טשינ רעטומ יד ןיוש טייטשראפ סָאד
 .יז טנָאז -- ,ןטאט םעד  געדופ ----

 סָאד וטסעוו --- ,עטאט רעד טרעפטנע --- ןרעוו רעטלע טסעוו --

 !ןייטשראפ ךיוא

 -רעה רעטָאּפ רעד םיא טָאה ,ןסקאווענסיוא ןזיא ?גָניי סָאד זא ןוא
 ,טנאילירב ןֹופ דוס םעד טלייצ

 .תורוד ןופ הרוש רעגנאל ץנאג א ןיא ןעשעג ןיא יוזא ןוא
 ,דוס םעד ןטייווצ םעד ןבענענרעביא טָאה רשנייא
 טששד יד ןוא טנַאילירב ןֹופ טסווװועג רעגײט טָאה רוד ןדעי ןיא
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 -עב ןיא .רעמ סָאװ זא ;קידלזמ ןענייז רענייטשילזיק זא ,טביילנעג ןבָאװ
 יי וי ,טגיײלעג רעניימש ןֿבָאה - ןוא .,רעס

 | | - - ןפאג ןּוא ןקוק םינכש
 -ךרד ןבָאה ,טרעקראפ ,ערעדנא ;ןיידא ןטסיופ יד ןיא ןכאל לייט

 רעד ףיואי קידנעמוקה ,ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,םינחנמ עטלא דאפ ץרא
 י | - - ,םינהנמ .עטלא סלא ןֿפָאדטענ ,סיודא טלעוו |

 ןעוװ ,טייצ רעד ןופ ךָאנ ןייז זומ סע ,טרעלקעג טָאה רענייא טשינ
 .ןעזעג- ןבָאה ןשטנעמ ןוא ןכַארפעג רעטייל ןפיוא .ןענייז םיכאלמ

 טטפאשביל } דעייז חחּפשמ רעד ןזייוואב טלָאװעג ןבָאה םינכש .לייט

 ןטרָאג ןיא ןוא געוו ןופ רענייטש ןביוהעגפיוא ,טייקרבח ראפ ,ןכָאה ןוא

 וי 27 20 ר ...ןפדאװעגניירא
 א ןיוש ןפראוו דענייטש סָאד ןיא ןיילא חחּפשמ רעד ןיא ןוא

 ,"אדובח תדובע, ןימ א ,ןרָאװעג גחנמ דעקילייה א ,טְלֹוק

 יב טימ ןעָארד ןוא ךיז ןרעזייב עטלאה :ןריטסעטָא רַּפ טיילעגנוי

 יי יה !ןטסיופ עקידרענ
 :ןגָאז עטלא יד ןוא ,דענייטש יד ןגעק סעדער ןטלאה טיילעגנוי

 ךיוא ךיז רימ ןלעװ , טריפעגנ ךיז ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוזא יוװ ---

 ןוא זדנוא ראפ ןעוועג רענולק ןענייז סעדייז-רעטלע  עדעזדנוא
 | יי / יז יוזא זומ --- ןפרָאװעג רענייטש ןבָאה

 ,ןכאמרעביא ,ןרעפעבראפ יז ןלָאז רימ ;טְלעוו רעזדנוא טשינ --

 .!םיפ יד טשינ טכעדב ןוא עילָאק ןיא טייג דדעפ טוג א
 סע עכְלעוו ףיוא ,ןכורּפש ענולק ןוא ךעלטרעוו ענױזַא ךָאנ ןוא

 | !טלעוו עכעלשטנעמ רעזדנוא ,טסייה סָאד ;טלעוו יד טייטש

 -עצ , עטלא יד ןליװ ,ןגעקאד ןָאט סעּפע ןאמדעגנוי א ?ליװ ןוא
 .,"!רעניה יד ראפ ןייז רענולק .ןליוו סָאוװ ,רעייא יד ןכעהב

 ןופ ןגיוא יד ןיא ןרעדט טימ טיילעגנוי ךיז ןדויש דעלרקיראי ןיא =
 רעד ןיא טעברא ןכוז ןעייג ןײא החּפשמ רעטלא רעד ןופ ,זיוה ןטלא
 עדמערפ רעטנוא . ןקיטכענ ,סנוויוא עדמעדפ .ןוּפ ט טיורב ןסע :דמערפ
 2 ..ןייא םיוק ךיז ןטעב ;דעכעד

 !ןטלאהוצסיוא טשינ ןיוש- זיא םייח רעד ןיא לייוו

 גָאט וצ גָאט ןופ טפקאוו רענייטש גראב רעד == |
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 .זיוה םוצ רעטנענ גָאט ןדעי טימ טמוק ןוא ּפָא ךיז טיש רע

 "ראפ רעטצנעפ ןוא ריט רענייטש עקילייח יד ןבָאה טייצ רעד טימ

 | / .ןפרָאװ
  ,טנָאזעג ןעמ טָאח -- !טשינ טדאש סע ---

 .ןעמיוק ןכרוד טכירק ןעמ ןזא רעטייל א ףיוא טלעטש עמ ןוא

 קינייו טסע עמ ןא !טשינ קילגמוא ןייק ;טלעפדאפ טפול טָאה סע

 | !טפופ קינייוו ןעמ ףראד- ,קינייו טבע עמ ןוא

 ,ןעכאוונ ופ ָאטשינ זיא ןבעל ןֹוא

 עטאס ,רענייטש עמאס -- ןרעקא .וצ .ווז ,ןעייז וצ וח .ָאטשינ

 !רענייטש

 יד ןראשנעמאזוצ -- עני יד ךיז ןטעב --- שטָאכ טזָאֿל --

 יףַאפ םרָא רעקיניוװ ְךָאֹנ ,ןידַא למיה ןיא ןסקַאוװ ייז ןלָאז ;רענייטש

 ןוא ןרעקַא וצ וװ ,ןטעכהַא וצ ווװ ןייז לָאז !דהע רעד ףיוא ןעמענ

 | | .ןעייז
 םירנַּפ ערעזדנוא דעביא --- .עטלא יד ןעיירש -- {םיפרוקיּפא ---

 ..רענייטש יד ֹוצ ןעמוקוצ ריא טעוו

 ,קעבאט קעמש א סיורא טמענ ,עלייוו א ךיז טנארטראפ חמלש בר

 רעד ייב ןכָאה ןוא ןסענראפ לנייב יד גנאל ןיוש ןבאה םָאו ,רימ

 ;טגערפ ץעמע ןֹוא ,ּפָא ןעמעטע ,ןטלאהדאפ םעֶטמָא םעד השעמ

 ןוא טנאילידב ןיפ טסייוו סָאװ ,רעד טנייווש סָאװהאפ  ןוא --- 

 לעגנוי יד ןוא עמלא יד ןשיװצ טשיינ םולש ןייק טכאמפ

 יא קילנמוא םָאד -- ץפיז א טימ חמלש בר טרעטטנע --- אב ---

 א ןצנאגניא רָאנ ןעמ טָאה טווצ רעד טימ סָאװ ,עקאט

 ַא טָאהעג טשינ טייצ ןייק ןוא ןברָאטשעג גנילצולפ ץעמע ןיא יצ

 | ..{ןוָאל וצ חאווצ

 ןנייא ןייז ןוא טבײלגעג טשינ ןמַאט סעבעגייא ןייז רענייא טָאה יצ

 ..ןןראנעג טלאװעג טשינ דניק

 גנוי ןוא טלא ןוא ,ןסענראפ ןעמ טָאה טנאילירב םעד --- נונענ

 | !רענייטש רעביא ךיז ןנַאלש
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 יה .טקידנעעג טָאה חמלש בר
 ?טנאילירב רעד ןיא רעוו ;ךיז ןגעדפ רימ ןוא

 :ןפערט ןליוו רימ ןוא

 ...1ריי עלעטניּפ סָאד --
ּ // 

 4354 ֿ? וכֹנֲא ייד :

 יי | | ?"ךומכ ךערל תבהאו,
 טעשודנַאלב ?כיימש רעמייהעג א ,טשינ טרעפטנע המלש בר רָאנ

 ,םינּפ ןפייוא םייא

2 1 

 !נָאט רעד ןיוש טיֹורג סע ,םייהא --- .רע טפור --- !םיצקש ---

 .י 2



 פָארא נעװ ןופ

 ןוא הרוש ןייא ןשיווצ ,ךייח דעטקארטשעגסיוא ,רעליטש רעד ןיא

 -ודנלאדטשידלָאג ןדא-רעבליז יד ןשיוװצ ןופ ךיז טרעה ,רעטייווצ רעד

 .ץפיז א ךעלדנרעטש- עק |

 יד לוק-תונמחר א טימ טנערפ ?"רעדניק ,טרָאד טצפיז רעווע

 םוא טשינ ךיז טקוק ןוא ,טשינ ךיז טלאהראפ ןוא ,הנבל עהנעמיווש

 .ןעמוקענ ןיא ץכערק רעד ןענאוונופ ,ןעז וצ

 ךיז טרעקאלפעצ ןוא ?דנרעטש א ריא רעטניה טרעפטנע " !ךיא

 .טיוד

 ?"דניק ,ריד טלעפ סָאוװו,

 טשיג רעננעל ןיוש סע טלַאה ךיא ,רעמ טשינ ןָאק ךיא ,עמַאמ;

 | ." !םייוא

 רעד קיבייא -- ,לדנרעטש סָאד ךיז טגָאלק --- קיבייא ,קיבייא

 | ,?!עיניל עבלעז יד ,געױװ רעבלעז

 .הנבל יד טסיירט ,ײעדָארג יד,

 ?ןטקנוּפ עכלעוו ןשיווצ ,

 | | ?ןיהווו ןוא טענאוונופ,

 .רשפא !{ןייג ןקיבייא ןופ ףוס רעד זיא ווװ ,בייהנא רעד זיא ווו;

 טריפ ןיחווו ?סטכעלש וצ סטכעלש ןופ ,טשינ וצ טשיו ןופ רימ ןעייג
 "?עמאמ ,סע טסייוו וד ?געװ רעזדנזא

 | ..."טסייוו רע,

 סָאוראפ ?טשינ תודוס ענייז זדנוא רע טקעלּפטנא סָאװהאפ ןוא, :

 ??ןעוט רימ סָאװ ?זדנוא ןופ ליוװ רע סָאװ ,טשינ רע טנָאז

 ."!ןטכייל רימת
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 ןוא ןטנוא ןענייז סָאװ ,יד ראפ ןטכייל רימ ,דיל עטלא סָאד,

 ייד ראפ רעזייוזנעוו ןענייז רימ ...טכיל רעזדנוא טימ ךיז ןטסיירט

 / ךימ רעבָא ...םי םעד ךיז ןעיורטדאפ רעדָא ןּפעטס ןיא ןעשזדנַאלב סָאװ

 -ראפ ןענייז תומשנ ענענייא ערעזדנוא ןוא ,ןטכייל רימ !?ןיילא ךיז ראפ

 ,טכיפ רעזדנוא ייב ןעעז ערעדנא ...ןטָאש ןיא טפיקעגנייא ,,טרעיילש

 טשינ ךיז דָאט עמ ןוא !ןבירטעג ףָאש עדנילב יו ןרעוו ןיילא רימ ןוא

 ?סָאװ וצ :;ןָאט רעלק ַא ןוא עלייוו ַא ךיז ןטלַאחרַאפ טשינ ,ןלעטשּפָא

 -ראפילָאמנייא ןייא ...דעדניושעג טשינ ןוא ,ןייג רעמאזנ :א9 טשינ ןוא
 -סָאמענסיוא לָאמדע -דאפ-לָאמנייא- ךײא ,געװ רעטלעטשענּפָא לָאמ-עלא

 !ןגָאירעד טשינ םענייק ,ןטרא ראווּפא טשינ םענייק טסרָאט !טייצ ענעט |

 | | עוו ןייד ףיוא ןדנעוו טשינ ךיז םענייק וצ
 ןוא ,געוו ןייז ךיז ! .טאה םעדעי -- } ןיילא ,קידנ עטש ,קידנ עטש ןוא -

 = ...געוֶו םענעגייא ןייז ףיוא ךיז דאפ .טנלע ןיא םעהעי

 יג הק ,ןייז ךרּוד . ןציירק .רעטסעווש עכנ עלקילגמוא טנזיוט, = |
 -- ןסירגאב טשינ ֹוטסנָאק םענייק ,ֹוצ טשינ ךיד וצ טמוק עקיצנייא
 טלכיימש ענייק . ?רעטסעווש .,ריד סע טייג יװ ;ןגערפ עקיצנייא ןייק

 ױוזא ןענייז רימ !טשינ רענייק וצ טסלכיימש וד ןוא ,וצ טשינ ריד

 -קנעב ראפ יוזא ןעמעלק רעצרעה יד ןוא ;דמערפ יוזא ןוא טנעָאנ
 ;ייש "!טרעדינרעד יוזא ךיז טליפ עמ ןוא טפאש

 ןענייז ןטנוא ייד -- -תנ 7 יד טסייד : = ךיוה ךָאד ןענייז רימ

 יי 2 557 8 += ."אנקמ טטוא
 ןיא ךיז ןשוק ןוא ,ןזדלאה  ן'וא ךיז ןפעדט סָאװ ,ייז !ןדאג יד,

 !א:קמ ודנוא ןענייז .ייֵז -- ץרוק - יוזא ךָאנ ןבעל ןוא ,ךיז :ןטסיירט

 !קיבײא טעמכ .דעדָא ,טיבייא בע סאו ,עטמותיודאפ ,עטנלע ,זדנוא |

 לדנרעטש א ---.רענניפ יד טימ ףיורא טרָאד ןעמ טייט -- עז

 / ראפ ךיז  טסיג ,סאד .זא ,טשינ ןסייוו ייז ..."ןסָאלפעצ דלָאג ןיא ךיז טָאה

 , 26 6 4 ,..םיוא חמשנ יד טפיאשקנעב
 טלַאפ סע ןוא ,"ןרעטש עכעלקילג יד .,ןרעטשיי ידו ,ייז ןגָאװ הריש,

 טנייװ .ןטייווצ םעד ןלא "היוללה,, ןייא ןשיװצ זא ןייא טְשינְרָאג יז
 !  .א .2 . .   ."טפאשקנעב ןופ ןעמ טיינדאפ ,ָאד ןעמ|

 -".געוו ןד דָארג ןייד ייג -- -- טרשה עמ ,דניק ,גייווש = |

 | .  "!רשמ טשינ ןָאק ךיא,

 ןופ ריז טריר ו םָאוװ - ,לדנרעטש ַא !ןעשעג דומ ןליוװ ץייז !דניק; |
 : הוה 5 6 8 י- - י.."טרעדײלשעגּפָארא טדעוו ,טרָא

 / "?ַּפָארא ןטנוא טרָאד ענעי וצ ?עמאמ ,ןיהזוו,
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 ריא .,,טפָארטשעג ןעמ טרעוו טרָאד ןוא ...!רעפיט ,דניק ,ןייגמ

 ךיוא טָאה רעד ,טכארטעגסיוא ןטלעוו טָאה סע רעוו ...טפָארטשעג קיב

 !טנאה ןייז זיא רעווש ;ןייז יז זומ ךעפקערש !ףָאדטש יד טכאדטענסיוא

 זיא סקיצנייא ןייק ןוא ,יוזא ךיא רילראפ רעדניק רעטנזיזט ,רעטנזיומ

 ..טרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןלייצרעד שטָאכ לָאז סע ,ןעמוקענקירוצ טשינ

 ןםירוסי יד ,ןייז ךָאד ייז ןזומ סיורג ןוא ;טדייל עמ םירוסי אדאפ סָאװ

 ןיא ,טשינ טמוק ףיודא טרָאד ןופ ץפיז ןייק ןוא ,,.טנאה ןייז זיא רעווש

 יד ןופ לאדטש ןייק ןוא !טקיטשראפ ץלא טרעוו שינרעטצניפ רעיד

 ןרעו טרעדײלשעגּפָארא --- ,ףיודא טשינ טמוק עטפַאדטשענ עקידניז

 ףיוא הבושת וט !ךיד טיה !ןשָאלראפ טפול רעד ןיא ןיוש ,קידנלאפ ,ייז

 ! "!רייר ענייד |

 רָאנ ,ןדייל קיביא !ךױא ליוװ ןדייל !ךיא ?יוװ ּפָארא !עמאמ .,ןיינ,

 רנעג רימ ףיוא בָאה ןיילא ךיא סָאװ ,םידוסי יד ןענייז סָאד זא ,ןסיוו

 .. ןעשעג זיא ןליוו ןיימ ,םירוסי עגיײמ !ןעמ

 ןוא ,ּפֶא ךיז טקור ןוא ,קדנרעטש סָאד ךיז טרעקאלפעצ דֿכָאנ ןיא

 "סיוא סע טרעוו ,קידנלאפ ןוא ,טרעדײלשעּפָארא סע טרעוו לענשצילב

 ײ ;רעטייוו טמיוװש ןוא טצפיז הנבל יד ןוא ,טפופ רעד ןיא ןשָאלעג

 ...ןקוקמוא טשינ וליפא ךיז רָאט
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 קרוווו עשיטאמארד



:- =
 



 .גנוועלרַאֿפ ַא ןוֿפ קודנעווגקירוצ ןעמוקעגמוא .םיובנריב םחנמ ןוֿפ גנונעכווצ
 -רעלמיה רעד ןופ טייצ רעד ןיא דנַאלָאה ןיא

 .עוצַאמוקָא





 רעטסעווש
 רעטקאנייא

 :ןענַָאורעּפ

 .טסוש א ךָאג רעדניק טימ סגמלא ןא -- ?רימ

 .לגניײירדח ַא -- טז ריא -- 77 מ ח ד בא

 הא5 -=- 
 .ערעגנײ ירד המסג ײז ןפ .ךדעלדײמטסגיד ;רעטסעטװש עריא -- ה 8 ח נ

 .ןלעזעג רעדיײגש א -- חרז

 .גגוירעשדלעפ א -- ?'השמ

 .ךעדניצ-ןּפמָאל א

 ענעצ ס יד

 ;ןרעממאל א -- סטכער .רעװסס ןשיטָאטש ןיא לקניװ רענעגעלעגּפָא ןא

 .סואברטרַאג ט -- ךעלמייב ןשיװצ --- סקניל

 ךגרעװ .רעװקס ןפיט ןפ רעריצאפש ןופ שיורעג .טגװַא טסבראה א)

 'אב טא ןרעפיט ןפ זײװעַאּפ טסרעמ סָאד ,עכגאמ ןעמוק עיצקא רעד

 ןוא ןעמווראפ םיא ןעעז ;ץ8 לקניװ ןרעלעסווט סםוצ רעװטסס ןטכיול

 ןרעפיט ןפ טמוס רעדניצרּבמָאל רעד .קיררצ ,דגרעידאב ,ךיז ןטיג

 ןרעטמאל םוצ ,רעטײל א טיט ,ןיוש ןעגערב ןרעטמטל יד יט ,רעװסס

 ,לרימ ןָא טצוק ססניל טפ .ןָא םיא טדניצ ,ףיורא טכירק ,יצ לסניװ טא

 .עגעב ריא רעטנוא ;סידנקוקסיוא ןצעמע יװ טגראזראפ ןא טמורפראפ

 יבא -- ,וזָאל רָאג לָאז רעטומ יד ,הפיױלטנא וצ סשח סיורג טימ ,דור

 | | י-ה .(לימחר
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 רעדניצ-ןּפמָאל

 רעד ןפ טטרעמאב ,ןעמאהצ יז טגײל ,רעטײל ןפ ּפָארא טײג)
 | .(הידגעײגסירא טסמורב ,ןעלרימ סנטײװ

 לגני'ס ךָאנ טּפעלש ...רעטסעווש יד ןעמאזוצ ןיוש ךיז ןעמוק

 ...יופט ...ןעמוק ךעלדיימ יד טימ יז טעװ טייצ רעד טימ ...טימ

 / (רעטײל רעד טימ ּפָאנ |

 לרימ |
 (טרעהעג יװ ,סױטשעג רעמ ךיז טָאה סָאט)

 !היֿפוכ אמלעח-ונוביר ,ןייטש ןטניה ם'לָאז ליומ'ס

 ?' מה רב א
 (טלעש רעטומ יד סָאטראפ ,קידנעײטשראפ טשינ)

 | עשב ?עמאמ
 | "סא דוביב , בילוצ ןטלאהעגנייא)

 | - ..טלעש ןעמ ןא ,טאהעג דנייפ טָאה ,הברבל ונורכז ,עטאט רעד

 לגָאנ ןטימ ,דלודעגמוא ראפ טפוצ ,למייב א יב ּפָא ךיז טלעטש)
 טצעזעג הא טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה סָאװ ,רעטומ רעד ןצ .ערָאק ידי

 י .קידולָאמש --- ,טנאב רעד ףױא ךיז

 !עמאמ ,םייחא ךימָאל ,עמאמ

 לרימ

 (קידגקירדסיוא סםעגיײגיא ץלצ)

 .ןוא ...ןעמוק :ענרה ותוא .,..סעמומ יד --- ,ןעמוק דלאב ןלעוװז .-
 ...סניימ תחנ ,ןּפאכרעד המשנ יד ריד טסעֹוו ...ןעגנערב סעּפע ןלעוו'ז

 ?" מ ח ר ב א

 ...ןיינ -- תמאב ...עמאמ ,קידעגנוח יוזא טשינראג ןיב'כ

 לרימ יי |

 טשינ ןשָארג ןייק ךָאד בָאה'כ !טאהענ לױמ ןיא טנייה ךס א

 | | | | - ...טנירראפ

 ל* ִמ ה ד ביא -

 ...ןעלרעּפ ראפ ןעמענמייהא טסעוו

 לרימ ר |

 - ...לסיבא טלעג-יבר ןוא |

 יי +- 9'טהחרב א |

 ...פָארא לדיילק סָאד טלאפ ןהכרב ןופ ...סעוורָאב טייג ?דעּפ
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 5רימ

 זיא דומיל-רכש ...טעב ןייא ןציז'--- ייסדיוייס ..,רעטניוו וצ טייגנ'ס

 0 יי יי ,טי ...רעכיליב

 ,?'מהרב א

 (ךיז ראט רעמ רעטיב) 2 עי

 | ...טלעֶנ אזא ןומ

 .לרימ |

 ?טנָאזעג וטסָאה סָאװ ?סניוזא סָאװ

 (טגייװשראפ לימהרבא זא}נ

 ןענידראפ ?סעטסָאבעלאב יד ייב ןענעבננ ייז םופשו-סח ,טסניימ

 יטצעל --- םירחוס ןעמוק :תונתמ ןגירק יז --- חלילח ?ןפיוקנייא םייב

 ,טרעהעג טָאה המחנ עמומ יד ?ָאי ןוא ...!ןוח א ...תוריכשו -- ןוא ...טלעג

 ..אפור םוצ ןייגניירא ריד טימ יז ליוװ ;טסוח ֹוד

 ?' מה רב א

 יי : !טשינ ליווכ
 5רי מ ;א הב יב

 זומ ,חוכ ןבָאה ןעו עמ ףראד השודקה :חרות רעקילייה רעד וצ ,עלעראנ

 | י | ...ןייז טנוזעג ןעמ
 ל' מ חר ב א

 ..םיחילש ערעסעב רע טָאה ,ןייז טנוזעג לָאז'כ ,ןפעוו טעוו טָאנ זא

 | ?רימ

 ...דיי רערשכ ץנאג א זיא -- ןיילא אפור רעד ,עלעראנ

 ל" מחר בא

 -  .יךיא ןיימ םיא טשינ
 | לרימ

 ?גנוי רעד --- ,ןא ךיד רע טייג סָאװ --- ?רענייז גנוי רעד

 פ'מ ט ה ר ב א

 - (ךיז טסוהעצי הי ידנגייושראפ)

 9 ריי ֹמ

 יי (הידנלייאוצ)

 אנ ,ריד אנ ,אנ ...טכער עקאט ךָאד טסוה וד - הימ ןיא רעטצניפ

 יי -- ?בלאש ןיופ

 .ל'מהרבא
 .טלאק ךיזא זיא ריד ...טשינ לו כ
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 ? ריי מ |

  .(עלמהרבא ו3 טידנעייגוצ) י -

 ...רימ ףיוא ןגָאלש ןטסננא !ןיינ ,ןיינ

 (לסעג ןפ ךיז טזייואב האל ןסורא םיִא טלקיװ)
 ףיוא ןסעומשּפָא רָאנ ךיז טעוו עמ ,האל עמומ יד ןיוש טייג םָא

 . ?רעניימ טישבת ,זיא ןגרָאמ סָאװ ,טסייוו .,,ןגרָאמ

 ל' מ הר ב א

 ...םייצרָאי סחכרבל ונורכז ןטאט םעד ,סייוו'כ

 | ?רימ |

 ...ןייג רימ ןלעוו רבק ןפיוא ...ןייג דימ ןלעוו
 - ?'מהרב א י

 / (םידגצטלּפסיוראנ -

 יי ?ךיוא יײז

 .?רימי |

 י (ץראה טיצ)
 וצ ךיא ל?עוו ץראה זייב ןיימ ...קעווא ןניוא יד ןופ רימ/ ייג ,ייג = |

 ...ערה-ןושל טרעהעג ןיוש .,,ןזאלסיוא ריִד

 א ךיז טגָארט סָאװ ,ןעלמהרבא ךָאנ טפור)

 ..םעפּפָאט ראק ףיוא רעסאוו ןלעטשוצ ..,רעייפ .א ןניילנַא ?רעּפ לָאז

 | ל' מ חד ב א |

 .(סידנלעטשּפָא ךיז

 / !עמאמ ,טנידראפ טשינ ךָאד טסָאה

 לרימ

 | !ךאז ןייד טשינ |
 ל* מ חד בא

 !!!ןסע טשינ לעװ ךיא ןוא
 (טדנוװשראפ)

 האל -

 סקירמואאב ,טָאה ,ןעזעג טא טרעהעג עטצעל סָאו טָאה סָאװ)
 ךיוז טלעטשעגּפָא טא ןעמוקעגגב םאטנאל יא ;טירט יד ןטלאהעגנײא
 -- (.סיא ריא ןצ ךיז טײרד לרימ זא .קנאב רעד ײב

 ?למהרבא --- ,ןפָאלטנא סע רע זיא סָאװ
 לרימ =
 ((טלאהעגגייא)

 ...טסוה .,,,ןרָאוװעג טלאק
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 (סידעצאלּפסיױרא}

 ,ערייב ךייא ןופ .,,טרעהענ ןכאז ענייש ןוא

 | האל -

 -  .(טנערטש ןוא רעטצניפ)

 .?פרימ ,ליומ- ןייד ןופ = |

 לרימ

 ןפיֹוא טמוק למיוב רעה ...סעמאמ יד ןופ !רדח ןיא !םירבח ןופ

 | .,,םיורא רעסאוו

 האל

 (רָאמוה-גלאג)

 ?טשינ ךודיש רעה ייז טלעפעג'ס

 (סיטפי ?דימ

 !?םיקרפ-ישאר ןעוועג ןיוש

 (גױא יד טימ ךיז ןטסעמ ײד)

 ה א 5 |

 .(ענעשעק ןפ וכאו ןעמעווצסיורא ןָא טביה ,סױא טשינ טלאה}

 | | / ..סקאוו וטסָאה אנ

 ל?דימ

 (טרירעג סָאטטע)

 | ?ןפיוק וצ טקנעדעג

 היא ל

 ןעלסקא יד טימ טיצ)

 | ...וסקאו ןביפבעג ,קינָאה טזָאלענסיװא

 .?רימ

 (ךיז טצעזנ |

 | !סקאוו ןייק טשינ םענ'ב

 הוא |

 (ץראה טימ) |

  ?טכילהמשג א טסָאה !תענושמ

 לרימ | |

 !סטעבנגעט --- רעדייא ,טשינ רעסעב

 היא

 ...טשינ ןיוא -

 יד ןעמענ םוצ ,טגאה יד סױא טשיג טלעטש לרימ זא ,סירא טגייל)

 (סידנעגעכערסױט קיטסאה ףױרא לגאב רעד ףױא שאט ןפ ןבאז ערעדנא
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 / טלעג לסיבא ..לכעסעל א ןעלמהרבא ראפ ..רעקוב ןוט ײט לסיבא

 יי = בע ' א הנח טיסא ..דמלמ ןראפ

 'ראפ טלײב לרימ זא ;טלעגירעבליז טי טגאה יד סיוא טלעטש)

 יי 7 (ךיז טרעפטנעראפ ,טנאה ריא ףױא טלעג סָאד קיטכעד

 ןקוקאב ןעמוקעג ...טזָאלעג ענזיד יא ןרָאפקעװא ןראפ ...ןתח רעד |

 ...ןגיוא עקירעבלעק יד טימ דיומ .ענעלָאװשעג יד

 ?רימ --

 (קידגקאהרעביט)

 -  !האל

 האל |

 ?טעוװערָאהעג קינייוו ?זיא סָאװ
 2יפ9ֿבימ =

 ?ליפ  יוזאה

 ה א? |

 ו- גנאלש

 רי מ |

 (טלעג סָאד קידנעמעג) = |

 | !למהרבא טשינ ןעוו ,יוא

 | האל - י |

 ...המשנ רעד ףיוא ...ץראה ןפיוא .,..סיפ יד טימ טערט ..,טערט

 : | יי ,ןטערט עלא זא

 לרימ -- - :

 .!ןעננוי-רעשדלעפ טימ טשינ ךיד רבח

 - האפה

 ,רעה !טסליוו ?ןסיוו טפליוו --- --- !רֶעֶסעב ןענייז סעקאמורפ ענייד

 20 !טולב סהעטסעווש ןייד ּפאצ --
 (םעטֶא ןקיציה ןא גנוגערפיױא רעקידנגײטש טיצנ

 "ענג זיוה ןפָא ןא לָאמא טימ ...טכאנייב טעּפש זיב טעװערָאהעג

 - ייט ...,סיפ יד  ןופ טלאפ'מ .,,דֹוביכ ...טסעג ...ןעמוקעג ןתח א ..,ןרָאװ

 טגָאז ,"טשינ טדאש"'ס, ..,ץנעי ןיא םָאד ןוא ,ןסייבראפ ןואז ,עוואק ןוא

 ,ףיולי ..."ןענידראפ וטסעוו ,םיא:ת ןייז טעווס, ,חפשכמ עטלא יד ,יז

 רָאנ ,םלוע ?לש ונוביר ,הטימ דעד ףיוא ייז ןעמ לָאז ןנָאדט ...נָאדט ,ּפאב

 ...טָאג זיא טּביױלעג ..,ור לָאמא ךיוא ןבָאה םינהיג ןיא םיעשד יד !קע ןא

 ...טעב ןפיוא ?אפ- ...ןיירא ךיק ןיא םיוק .ךימ -?קיוק'כ . ...רעגייזא יירה

 .ןנָאלשּפָא .רימ יז לָאז ,הרּפכ ןיימ- .,,ןליפא ילּפמעכ'ס ןשאלעגסיוא טשינ
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 ...ירפרעדניא רלאב..הפשכמ יד טגָאזעג רימ טָאה'ז ,,,טפאנ קסיב'ּפ -
 ...טשינרָאג רָאנ ...הילוב אמלעה ונוביר ,ןייטש ןטניה ריא לָאז ליומ'ס
 יד ןוא ןפרָאװענּפָארא עקזולב יד םיוק ,ןָאטנָא ןיא ,טעב ןפיוא לאפ'כ

 ןופ -- רעה'כ ..ךיא גיל ןגיױא ענעפָא םימ םלוג א וו גיל'כ .,.ךיש

 ןייא למירד'כ םיוק ..,ףניפ-בלאה ,,ריפי  ,ריפ-בלאה :טנָאלש סיורא ביטש

 | !ָאד זיא'ר ---

 ?רימ |

 ?ןתח רעד

 יי ה אל

 ..געט עצנאג רימ טָאה'ר גונעג ?ןבָאה רע לָאז הזעה ליפיוזא ךָאנ

 יד רעטנוא ןופ ..,רעפא עציײלּפ םהלכ רענעלאװשענ רעד רעטנוא ןופ

 -עג סיזולש עסייה יד ....ןיירא םעזוב ןײא ...ענעכָארקעצ + יד ןעמערב

 ,ץראה ןיא םיא סע לָאז ןקירד ,.,טקירדענ טנאה יד טלענהטצעל םייב ..,טקיש
 !עלדעקרָאי .ר -- ...ןעמוקעג זיא ןיילא רע ,,,םלוע לשי ונוביר

 לרימ

 !טלָאווע רע טָאה סָאװ/

 | הא? יי
 -אק ...ףיוא ךימ ּפאכ'כ ?ןיושראּפסנ :אמ א ליוװ סָאװ !אכ-אכ-אכ

 ראה ןפיוא דימ ןכירק תֹואּפ יד ,..םעטָא רעקידנענערב א ,..ןגיזא ענעצ

 | ,..םערעוו יד יווװ םורא
 (עדזיוּפל

 זיוהרָאפנירא ןא !טליקענ ץראח'ס רימ ךיא בָאה םיא ןָא רָאנ

 | רעגניפ ףניפ עלא !רע טניימ

 / (רעװקס ןרעפיט ופ טמערָאעג ןָא ןעמֹוק סרז הא המזנ)

 לרימ

 (טנאה רעד ײב ןהאל קידנּפאבנָא)
 ..יוא יװ עז .העמעװ םימ עז ,עז ןוא --- !טייג המסנ ,גײטש

 ה מ ח ג
 (םערָא סחרו ץידנזָאלּפָא)

 | - ..תהביו א ךאמ

 ח ריז

 | ,..העונצ יד א
 ה מט ח נ

 !ןרעוו וטסלָאז לּפענ ןוא טניוװ !חרז ,רעטסעווש ןיימ זיא'ס

 . (שוט ,טיגקעטא ןראפ ,יז ליװ חרז זאנ
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 - .,ןפור ךיד לעוו'כ -- !רעשאנ ,ןבָאה טויצ טסעוװ

 ...ןעגנא געגקעווא -..ןעוועג = '

 ?9מהרבא זיוא וח

 .ארעטסטהש יד ןצ קידגעמוסוב ,טדניװשראפ ףחרז זא) -

 ח א? ) |
 (בראפ ןָא)

 | ה מ חנ |

 (ןעלרימ ףיוא סילברטיײז א טימ)

 !ןרעפטנע וצ טשינ טסאּפ ריא ןוא

 .(סרירעג ;ודלאה ןזױלב םעד טקרעמאב) |

 | !?טצעזראפ !?לרימ לכעלאש'ס וװ ןוא
 ה אל | -

 יי ...ןעלמחרב א .טליהעגנייא ==

 ה מ חנ |

 -י (רעה לָאז לרימ רָאנ ,ןהאל וצ טשרמולכ יװ}-
 !ןיידא גָאט יא א ..,ןעלמהרבא טביול סָאבעלאב ןיימ יוװ ,ןרעה טסלָאז

 !ךימ ךִיא ץלעמש דעטוּפ ןיא ...ךיק ןיא ץיז'כ ...סמערַאװ םייב --=

 ..."םָאווׂש א יו ,הרות עקילייה יד טּפאז ...יוליע ןא זיֵא פמחרבוא,
 ...טשוקענסיוא םיא ךיא טלָאװ ךעלדנייב עֶלא ,דָאש א ,טע -
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 לרימ :

 ...טשינ ליוו ,םשה ךודב רע ...ןשוק וצ ןעמעוו טסָאה

 - .המחנ | |

 !ןרעוו רעסעב רע טעװ  ,ןרעוו דעטלע טעוו'ר
 ?לרימ |

 -- !םלוע לש ונוביר ,ןעמוקאב- וטסלָאז גנוצ ענרעצלַאה א

 | ה א רע 2

 / . . == !ןִא ןיוש ךיז טכייה'ס

 ה מ ח נ |

 !עטיאבנ ,רעסעב גייווש

 5ד-ימ |

 / ?ןגייוש ךיוא טלעוו יד טעוװ ,ןגייוש לעוו ךיא זא ןוא

 ה א?

 .(ךיז וצ רעד

 ...טלעוו יד חרּפכ ןיימ



 9 רי מ

  ?ןגייווש ךיוא טעוו ,אוה ךורב ,טָאנ -- ,טָאג ןֹוא --
 ח מ חג

 ןשיווצ טשינ ךיד לעטש :לרימ ,טנָאזעג לָאמנייא ןיוש ריד בָאה'כ
 ..ןייטשאב לטעטש ןיימ ןיילא רימ לעוו'כ .טָאג ןוא דימ

 ה א? |

 !המיחנ ---

 .לרימ

 !ןושל א ראפ םָאוו ,םלוע לש ונוביד

 ה מ ח ג

 ןוא ...תונעט ךיוא םיא וצ ךיא בָאה ,תונעט רימ וצ טָאג טָאה ןוא

 ,..םיצורית טנזיוט הנעט ןייא ףיוא

 5 די מ

 !טדער יז יוו ,רעה !טדער יז יוו ,רעח

 ח מ ח 2 |
 (שיט ןפ ןבאז עטכארבעג טידנגיילסיורא)

 יה ...רעסעב םענ ,אנ --- !טע |
 לרימ

 החמש יד ריא ךָאד רעטש"'כ .,.ריא טדעטיצ םנאה יד יוװ ,עז ,עז

 יי | - ,,.גנוי-רעטסוש ןטימ
 ח מ חג |

 -- !ךס יא ריר ךָאנ נערפ'כ2 !קעדַָאּפס א םימ ןוא !"אל , רָאנ רעבָא

 !טניוװ ןיפ לגילפ יד ףיוא !חרז ,ייא ---

 (צ טמוק זר

 ?הרז --- ,דיומס ענייש יא ןיב'כ

 ח רז |

 | !גָאט רעד יו

 ה מ חנ

 יה ?טבילראפי
 ח רז } |

 !ןרעיוא יד רעביא
 ה מ חק יי -

 ?סייה -- ?קראטש

 ח ר ז
 !םונהיג'ס יו =
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 הס חכ

 ?הפוח א ןעמ טלעטש ןעוו -- ןוא

 .חרז | |

 - ...םעברא ןייז רָאנ לָאז --- !ןגרָאט שטאכ

 ,םוק ...ןעמאזוצ ןישודק רדסמ ןטימ רעכאמנטאוו רעה ךיד טּפאכ

 : !חרז

 (רעטסס ןרעפיט סוצ וטײג)

 5רימ

 (ךָאנ ריא טיײרש)

 !הפוצח
 'ח מ ח ג

 (קידנלעטשּפָא ךיס) = |

 ;לּפינק'ס ןפע ..;חנותח ךימ ךאמ ,ךימ גלָאפ !לרימ ,סָאוװ וטסייוו
 -- ףןיינ ?טסנעס ?טסָאה --- = = םישובלמ ...תואצוחחהנותח ,ןדנ

 | | .!ןעמ טעיווש --- --

 ףיוא עטגיילעגסיורא סָאד ןעמאווצ דניװשעג טמענ לרימ .ּפָא שאר)

 (ןייג ליװ ,קנאב רעד

 הא 9

 - ...ןיילא רעביא טשינ ךימ זָאל

 לרימ

 (גנערטש) וי ר

 !יינ םייהא

 - הא?
 ...ןעננאגעג ךיא טלָאװ םייחא

 י ?רימ |
 ...טרעשאב זיא'ס ווו רָאנ ...םייהא דָארג טשינ טייג שטנעמ א

 | הא? |
 יה (טגאה רעד ײב ןָא יז טּפַאכ)

 וצ ןתח םעד ןטיילנאב ןרָאפעג -- --- !אטשינ רענייק טרָאד זיא'ס |

 יד ףיוא םודא ןצנאט סנטאש .. טרעכייר לּפמעל-ךיק סָאד ןוא ...ןאב רעד

 -נוא ןופ רעפא ןקוק םעדיוב ןופ קירטש יד ןיא .,.טנעוו עטליײשעּפָא

 ...אדומ יוזא בָאה'כ ...טעב ןרעט

 ?רי מ

 !דניז יד ראפ ךיד טכרָאפ !טָאג ראפ ארומ רעסעב בָאה
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 ח אל
 .טשינ תונמחר קנופ ןייק שטנעמ א סע טָאה יװ ...לרימ

 9 רי מי

 (רעבייוופ
 -- ןהמחנ ףיֹוא ןוא ?תונמחר טסָאה ןײלט ריד ףיוא ,וד ןוא

 ..טימ יז וטסּפעלש ,ךיז טסקנירט וד ?וטְסָאה

 | ה אכל
 ןוא ..,,לכש ןייז ,ןליוו ןייז סָאה רעכעלטיא ..,טשינ םענייק יצ'כ

 !טשינ ךאנ ךיז קנירט ךיא ןוא ,,,טָאג טימ ןובשח םענעגייא ןייז
 לרימ יי

 טשטנעב עמ ,,,ריד ןָא אנקמ ךָאד ךיז זיא עמ !סאּפש א ,יאדווא
 !לעװש יד ּפֶא ריד ךָאד ןפאלק םינכדש -- -- -- !ריד טימ ךָאד ךיז
 ?האל ,ףוס ןייד ןייַז טעוו ָאוװ ןוא --- היד יח

 | ח א?
 סָאװ ןוא ,.,טשינ רשפא ןוא ?סייוו ב ...טייוו ךָאנ זיא ףוס םוצ

 | ?ףוס רעד ןייז לָאז
 | 5רימ

 עטיור א ראפ סָאװ ןוא ?טנאוו יד יו סייוו יוזא סע טסיב סָאװ ןוא
 -ערב ענעלָאװשעג יד ןטייטאב סָאװ ןוא ?םינּפ ןפיוא סע טסָאה ןקעלפ
 רעביפ סָאד ןוא !ןגיוא יד םורא - רעדש ער עיולב-ענַאלב יד ןיא ?ןעמ
 -- ףןקאב יד ןלאפעגנייא יוזא ריד סע ןענייז סָאװ ןוא ?ייז ןיא

 ה א

 עווערָאה' 3 ,סינייוו טעברא'כ ..ןוז יד יוװ ןענייש' ךָאנ ף ףראד' 3 סָאװ
 !?טשינ

| 

 5 די מי
 ןוא גנאל ןיוש וטסעוועדָאה ןעוועדָאה --- --- !ןייצ יד טשינ דערראפ

 ,,, א יז טליּפשעג ..,ןיור א יו טילבעג ךָאד וטסָאה רעירפ

 הא ל

 לרעירפ ןעוו

 | 5פרימ
 !טזָאלראפ ךיד טָאה גנוי-רעשדלעפ רעד רעדייא

 | ח א? | - |
 ?קיולוש ךיוא ךיא ןיב םעד ןיא ןוא ,ךיוא וטסייוו סָאד

 5פרימ |

 !ךיא ?ןעד רעוו
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 היא;
 ןייז ןילת א ...,ןייז טשינ רָאט  יוזא ...ןייז טשיינ- ןעק יו א ..,!לרימ

 טָאה ןעמ ,טסעז ...טשינ ןיילא טָאג טסייה ,רעטסעווש רענעגייא ןא ראפ
 טקעטשעגניירא ,ןלאפאב ךימ זיא דלעפ ןיא ןלזנ א ,טשלעּפעג דימ ןֶא
 . ...רעטסעווש א ךָאד טסיב ..;טניר .טולבי ;ץראה ןיא רסעמ א

 ךיז טײרה ,ןרעװ ךײװ טשינ לָאז יִז ארומ טָאה סָאװ ,לרימ זא)
 / . (קידנבױהפיא ךיז ,פָא ריא ןופ

 !יוזא ןייז לָאז .,יוזא זיא סע זא !טע
 (רעטמאל םוצ .גנוטכיר רעד ןיא טייג

 = טמוס האל ,ןפורקירוצ ןיוש יז ליװ ,טגעטאב סיוא ךיז טיײרד לרימ)
 | ((ןרעטמאל ורעטנוא; ןיירא .ףיירטש טכיל ןיק לייטרעד

 7 לרימ |

 -(לַאּפַאב טערש רעגנילצולפ ןופו
 !הא-ל

 היא :י

 / (םוא ךיו טסוס ,ֿפָא ךיז טלעטש)

 - !סָאװ
 5 רימי :

 | | !רעהא !םוק ,העהא

 ה יא | 2

 ...ךָאד טדעה עמ ,יוזא טשינ וירנע

 לדרימ

 - -- !זעמוקעל סע יא םעד ֹוצ !רָאי עניימ ייוו ,דימ ייוו

 (טםנוה רעגעגָאלשעג א יװ ,ןצ ריא ןצ ךיז טפעלש האל זא)

 םוצ ןגרָאמ  ןוא ...ןיירא  תומא תלד יעניימ ןיא טשינ םוק !ייטש

 | - ליד טשינ ,וד טשינ -- רבק
 - (ץריש ךופ .סיורא ץלא טפראט)

 !אנ !אנ !אנ --

 ((פטאזצ ךיז טיצ ,טנאב| רעד ףיוא טלאפ האל ,סטכער ּפָא טפיול)

 יו 'ה ש מ

 (סוא ךיז טקוק ,לדיל א קידנפייפ וא טמוק)

 יי - 26 2{. + ..קנאב רעד .ףיוא הרוחס- א .סעּטע ,,,א

 ןעיצקיררצ ךיז ליח ,סא סע רעֹװ :גטקרעד הצ רעטנעג טײג)

 = 5 יע גר (לגעג יד ףיױא
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 !טשינ ףיולטנא
 ח ש מ

 ...ןסָאריּפאּפ ןפיוק ןפָאלעגסיױרא ..,ךימ לייא'כ

 ח יא ?
 ...סיורא עקראנידאמ ןופ ךיז ןקוק ןסָאריּפאּפ

 ה שִמ |
 - ,,טיירדראפ זיא ּפָאק רעד יו ,טסעז

 .האל

 | ..רעטנענ וצ דָאנ םוק

 ה ש ם

 (רעג טשיג סע טוט)

 ....טסעג עטפייזעגנָא טזָאלעגרעביא

 הא? או
 ..ןטלאה טשינ גנאל ךיד לעוו'כ

 י ה ש מ |
 -ןרפ עניוזא טשינ עדייב רימ"עז ...טלדיזעג טשינ ,ךיד טעב'כ רָאנ

 - .,תומשנ עמ

 ה א ל

 !ןנָאזנָא ריד ךיא ליווז הרושב א רָאנ ..,ןיינו --

 ה ש מ
 (רָאמוה-ןגלטג)

 !ריד בוט-לזמ ?הלכ א טפרעוו
 הא | יו 7ה

 ..טשטנעבעג ךימ טָאה טָאנ ...ךיוא .ריד

 ה שמ
 .טשינ תועט ןייק בָאה'כ ביוא ...חכדב ןיימ דָארג זיא סָאד

 ה א?
 ?וצרעד וטסנָאז סָאװ ..טשינ תועט ןייק טסָאה ...ןיינ

 ח שמ

 (טגרָאוראפ ,ךיז טצעזו

 !דעטקַאד ןטנאקאב א בָאה 2 -- ?האל ,סָאוװ טסייוו

 ה א ל

 !רָאנ ןוא



 ה שמ
 !סעקשַארּפ ןעננערב ריד לעװ,כ --

 יח יא

 - !?ןיוש --- ןוא
 חׁשמ

 - ..ןצנאט טשינ- ןעייג :םיתמ ייווצ .!?האל ,ןעד סָאוװ ---
 יה יא | |

 ( יי טו 0 א 6 == == טיג ...ץיוש טסייוו וד זא יג ,וג
 . (לסע ןקידוגײטש טיצ)

 !סָאד ,טאהענ ביל ךיא בָאה סָאד ןווא

 (קידנעײרשסױא ,ךָאנ טײטש רע זא טקרעמאב)
 !ייג

 (חר טאיהמזנ ןָא ןעמוק סע ;טדניװשראפ השמ)

 - .חמהנ

 יז טכארטאב)
 - ( ?האק ,ןגירשעג סע'טסָאה סָאװ

 וי 4

 הוה .טָאה רע -- ןעװעג -- !ןעװעג ָאד זיא גנוי-רעשדלעפ רעד = }
 | י ?טנָאזעג סעּפע

 / !טגָאעג םיא בָאה ךיא
 .חמחנ = |

 ,י .. , (ףינעײטשראפ טכעלש)
 טימ טרָאד רע טייטש .,ירפרעדניא ,,ןפיוקנייא ייג'כ --- !יוזא טכער

 .רעב ַא יו ,עּפאל א ךָאד טָאה'ז ,די יד ריא טשטעווק ...דיומ רעלעג רעד
 ה א?

 יי .הנאד ןיימ
 -הסחנ יי

 יי !?יוזא|
 חרז '

 / . הױױמ א ןופ דלאנ א
 ה מ חנ יי |

 - ?חרז ,טרָאד וטסמורב סָאוו

 .תרוז |

 ...גנוידרעשדלעפ רעד ,רע זיא ןאטאלראש א ,גָאז'כ
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 חרז ,וד ןוא

 5 רז

 ?ךיא סָאו ?ךיא

 ה אכל |

 | ?חּפח א וטסלעטש ןעוו

 ח דז

 ..טעברא ןייז רָאנ לָאז

 ח א ל

 ...ןייז טעווס רעדייא ןוא

 ח ר ז

 .,,ליֹוו המחנ יו

 ח מ ח נ

 ..ןעמאזוצ ןישודיק רדסמ ןטימ רעכאמנטאוו רעד ךיד טּפאכ

 ה אל

 ?ךָאנרעד ןייז טעוו סָאוװ .,,ךָאנרעד ןוא

 | ח מ ח נ

 ...ןנרָאז טָאג לָאז ןנרָאמ ףיוא -- םוי-םוי םשה ךודב ,גָאז ךיא

 ח אל

 ונרָאז ךיז ראפ לָאז רעדעי ,ליוו טָאג

 ה מ חנ

 ..ןגױָאֿפ ףיוא תוניחת יד טלאהאב !?האל ,ןֹוׁשָל א ראפ סָאװ

 ח א?

 ?ןנרָאמ סָאוװ

 ח מ ה נ

 ...רבק םלטחוש ףיוא

 ח א5
 !ןנרָאמ טשינ טיינ'מ

 ח מ חנ

 ?טשינ יז לי סָאוראפ ןוא ?דעטייוו זיא סָאוו
 ה אל |

 ..רבק םעד ןכעוװשראפ ריס ,םנָאז יז

 ה ם ח נ

 (סידנעגנירּפשּפַא)

 !האל ,ןָאטעג טשינ םטכעלש ןייק ךָאנ בָאה ךיא
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 | .חהא?

 ..,בָארא עּפושמ .,,ּפָארא עּפושמ םיינ געוו רעזדנווא .,,ןָאש ןטסיעוו

 רעטקס ןיִא לטרעביא ןטטלעג ןוש טטה סָאװ רעדניצרפמאל רעד)

 + .. (רצטצויפ טרעװ סע ,בוטל ןטצבעל םעד סיוא ָאד טשעל

 (,גנאהרַאב םאזגגטל)

 .רָאי 06
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 אבה םלוע
 (עגעצס אלי

 רעד ןצ לשיט טסעדעג א בוטש טימ רעד ןיא .טגװַא רעכעלטעּפש

 ןפ .ןמעב ײװצ טקניל .ןעמיוק רענעשַאלעגסױא ןא סטכער .ערעשטשא

 א ופ םילכ טימ טאטשראט א ,רעטצנעפ יד ײב ףיט רעד ןיא ,טורָאּפ

 2 .שיט ןרעביא ּפמָאֹל רעקידנעגערב'לקווט א .רעקָאט

 :ןשעָאז רשיּפ

 .קלָאתדַאּפ גנוי א -- לרעס ןֹוא לאירבנ

 רע ס

 ,טנעה יד ףױא ּפָאְט ןטימ טראּפשעגנָא ,טלמירד טא שיט םײב טי

 .(טירט סלאירבג קידנרעה ,ךיז טסעװ

 ?אירבנ

 !טנוװַא ןסוג (.טירא טמוסו

 5דע ס

 (.סיוא ךיז טיצ ?טמיוזראפ יוזא ךיז וטסאח סאוו (.טצענעג) .!טעּפש יוזיא

 .ךיד שאוו (טצעגעג) ןשיק ןדעטנזא ןיוש טייטש עדעשטעוו יד

 לא ײדו ביג

 !ערעשטשװו טשינ ,עהעשטשוװ אי ,לרעס ,טע (טידנעײג ּפָא רא ףרוא)

 | !תילכת א וי

 ל וע ס |

 ,ערעטשטעװ יד ןשיק ןרעטוא ןפ ןעמענ ןײגצ טלָאװעג טָאה סָאװ)

 | ?לאירבג ,ריד טימ ןױא טָאוו (טרעדנווראפ ֵּפֲא ךיז טלעטש

 איר בג יב |
 ?ןעמ טבעל יוזא יװ רָאנ .,.טבעל עמ ...ןסייבנא ,טדעשטעוו טסע עמ
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 עמ זא !טייל-ש-דמחתיב יד ,ןסייוו ייז !דרע רעה ןיא ףדָאװֿפױומ יא יוװ

 - בָאה טָא !ץלא ,ןטרָאד טייטש ץלא !ןעמ טסייוװ ,ןיידא םידפס ןיא טקוק

 -עגרעטנוא ,קידנציז ףוויוא םייב ,בידעמ ןיא החנמס ןשיוװצ ,טנייה ךיא

 !ןֿפעטשװצקעװא ךעלּפערק ?ןנָאז ריד ךיאא לָאז סָאוװ ,ןדייר ייז יוװ טרעה

 רע סי - |

 !ךעלפעהק טכאמעג טנייה עקאט דיד בָאה'כ (רעטנעג 13 םיא ןצ טיײיג)

 ...ןסענעג טשינ טסָאה ...שיילפ ןקיטכענ ןֹופ

 לאו דו ב ג

 ...ןסע ןֵא ענר א םענדאפ !ענעדיי א טכיילב ענעדיי א (ףרוורָאפ א טי

 | !חוכיוו םעד ןדעה טסלָאז יד
 פרעס -י |

 | ?סָאוו ןגעוו
 י | ?אירבג

 -חהזמ רעה ייב םיטאבעלאב עדעזדניוא יוװ ,ןרָאק דער ץייוו ןגעוו טשינ

 | | -י ..,טָיאוו

 לרעס
 | ?המחלמ ןנעוו

 לאיר בג |

 .ָאבח-סלוצ ןנעוו ...,עלועדואנ
 י ר : 5 רעס - | |

 ...ערעשטעוו ייב ןלייצרעד טסעוו (טעב סוצ ןייגגצ רעטיי ליװנ

 | לאירבג

 -םיוא ןרעיוא ןוא ליומ ,דיד נָאז ךיא !שעלייוו א טדאוו ((דירפוצ טשיוו

 ,ךיז טכאד ...עדאד סָאד ,עקישטניילק םָאד ,דמלמ עלעדעב ,ןלעטשוצ
 ןיֹוא ..,ןגיוא יד ןיא רעייפ וא םיא טמאלפ -- טדער סע זא ן'וא ,גילפ א

 טנָאז !ייז ןדייר .דעהמעדפ א ,ךיז טכאה ,דיסח א סעּפע ,רענייא ךָאנ

 .ריד ייב יוװ ,דוע טנָאז --- דמקמזחיקדדה א ךָאד זיא דע --- טושּפ עלעדשב

 סע :טעוו עמ ,ןכב-רשאב !ךָאד -שה ךיא ..,טייטש שמוח-שטייט ןיא

 וד !דעסעב טסייה יוװ ןוא !רעסעב ;ָאד יוװ יוזא טשינ ,ןעקנידט ןוא

 -- לױמ ןיא עקאמ ,רע טנָאז ,,טייגעצ סע ...רובה-רושי ;ךָאד טסייוו

 :,ןפורעגנָא שילדעטסיוא סעּפע ן'טָאה דע !ץיוװ דעטלפא !ןייוז --- טנייה

 ,רע טנָאז ,ןוא ,רע טנָאז ,תישאדב ימי תששמ רָאנ ,ןגָאזכָאנ טישנ ןאק'ב

 ןימ א ,ןייש יא הניבש רעה ןופ ךעקעקניוװ !עלא ןיא ןייז טעוו קיטכיל

 ?(קידנעגניז בלאה) ,ךימ וטסייטשראפ ,ץנאלנּפָא םעהו ןיוא ווא ,ץינאפנּפא
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 ,ןפעווק ןוא עק יד ףיוא ןעניורק .עטעהלַא טימ םיקידצ יד ןציז ןלעוו
 !גונעת  ראפ . ןצלעמש שממ ,ןבָאה האָנח ןוא

 5 עס

 יליפא ךָאנ בָאה'כ (קירעיורט) !םלוש לש וטוביר ,ןייז חכוז רָאנ לָאז עמ

 !טננעח יז זא ,רָאי בלאח וא ןייוש .,,לו8 טשיינ !עקשופיסנ-לעב-ריאמ בר יד

 5 א יד ביג יי

 -ייװ ךיז םעוו סע :שרעהנא טָנָאז דיסח דעד !רעטייוו אפ ! רעמָא דעה

 ןנאד ןָא ,ךימ וטסייטשדאפ ,דָאנ !ָאד יו טקנופ ,-וע טנאז ,,ןרויפ רעמ

 ,טלעוו יד יו ,טלעוו א !טסייטשדאפ !דעצ לציפ יא ןָא ,שפנ-תמנע ןָא

 א ,עלאנעלאב א ,דע טנאז ,םענ ;לשמפ חמודכ ,ןטכעלש םעלא ןא דָאנ

 א ןופ ,ררעּפ עטוג ןופ ?האנח שטנעט אזא טָאה םָאװװ ןופ  ,דעסיימש

 ;םליע שי רוני ביר רעה 6 ואז ,שטייב רעד טימ קאטק ןשירשגעוילײווװ סוג

 טשינ ןיא ,ןיירא תבש ןיא טשינ טראפ רע ביוא ןײא !יתיתהַאכיהמ

 טפעלש  ,ןעלטעצ יד םימ ּפֶא טשינ טדאנ - ,םייחחלעבחדעצ ףיוא דבוע

 רע טָאה יוזא !דעטייוו טדָאד דע טדָאפ -- קעז יד ןופ סיודא טשינ

 -- לככח !םש לעב ןייפ םעו - יבר ןייז ןוא ,טדרעחעג ל?יוס סניבר ןופ

 ךיז טסיג תיז ןמש ...טשינ דע ףדאד דעדעה יד ןדימש ןוא !ךרע טראפ

 ןיוא ...שיט ןפיווא יו ,דע אה געוו א ןוא !דעהער יד ףילא ,ייז ףיוא

 סע ןוא !דייז ןופ ?שמפ ?קידטש א ,ןייבנפפע ןופ ,לשמפ ,ששייב א

 ייווצ ,דרעכ ןוא !טרענוד סע שממ ,,,תומלוע י"ש עלא רעמיױא טקאנק

 ןיא ןוא ?ץיּפשאנ,/ ,,,טסוק םענייא יוװ ,,,ךיווא די ,דָאַּה יידד ,דאּפ

 ןופ ןיעףדהכ !טילפ סע .,,דעלדָא .ןבייל -- דדעופ ןוא ..,טיידב דעה

 ...קירוצ ןיא ,רעטייווצ דעד וצ טלשוו קע ןייא

 לרעס |
 ?קיד:נעטש יױזא ןוא

 ְל א יב 2 }

 ןױא !ןדע-ןג ןייז זיא ,ךָאד וטסדעח ,סָאד !ןופדעד חאנה טָאה דע ןזא

 ,טלעוו רעד ףיוא ,דע טנָאז ,ךיז טשטניוו עמ סָאװ !ךיזא דשיוי א זיא סע

 ןייז דע'דניזאב ןדעי ךָאנ םיג םלוע לש ונוביד דעד .,,רענעי ףיוא ןעמ טָאה

 !רע טָאה -- םיטאבעלאב עטונ ךיז טשטניוו ,דע טנאז רעלטעב א ,..גלנעת

 הלב א יוװ ,סנשָאדנ טימ םיא טישאב עמ .,,ןדיט עלא ןּפָא םיא דאפ ןעייטש

 ,טִא ןוא .,,,טייג ןוא טייג דע ןווא ,..לשמ ןיימ ןיוש זיא סָאד !ןּפָאה טימ

 רעטעלדע ןוא יז טשטניוו סָאװ .דמלמ דעהשכ א ;?יּפשייב םוצ ,2שמ7

 ןוא .,,םיוליע ,ךעלעּפעק עקנילפ ,ךיז רע טשטניוו םידימלת שעטוא ?דמלמ

149 



 טשינ םיא לָאז ןציבר יד -..,ןסערעד טשינ םיוא לָאז קיטשידענָאד ..רעד

 רע טלענק ,סע רע טָאה !תבש ףיוא ןוא תבש ףיוא רעוא ןוא ןצואדק

 ,םידימלת עטסנעש ן'וא יעטסעב יד רע טָאה .םיריבט שנדארעמאס ייב טדָאד

 ןופ ןסקאוו סע ןווא !הרות טימ ייז רע טעשאּפ ..,ךעלעפעש .עטונ עקאט

 ןמז ןדעי .,..עסיורג םיקידצ ,םינבר ,םינהמל עסיורג  ,םיודוא םינדמפ י

 ראי ןיא לָאמו ! רֶאֹּפ א ! ץרועז ןג ןייז זיא סָאה ןוא ,,ןרואגו א סיודא רע טזָאל

 ,קידצ רעד ,בר רענעי ,בר רעד ,טסאג ֹוצ םידימלת ענייז םיא וצ ןעמיק

 ץלא םָאד :םױא ייז ןנָאז ,ייז ןיא עקאט ךיז דע טצפעמש ,קידצ רענעי

 יי | | ?סָאוװ !יביו ,ךייא ן'ופ דימ ןבָאה

 לרעס

 .טכאדעג ץדנוא דאפ טשזנ זיא סָאה (קירטיורטו

 | | | לאיר רבגוי | | |

 א ךןנעוו ךָאנ דע טָאה טסייציד ועד ,טדעדעגנ טשינ רע טָאה דעקָאט א ןופ

 -אש טטקסּפענו רע טָאה ,ןייד וא טָאטשי א ןיא ץענרוע ןעוועג זוא סע ,טיד

 "-ושב , .לאדרשי-בהווא ןוא א ,טנאילידב א ,ןעוועט דעטזג יא דעבא דע זייא .תול

 ,טנייוװעג טעמב רע טָאה "ףידט, ייב ,חחמש .א טימ ןרעפטנע רע טגעלפ

 טמוק סע דועווש- יוװ ,ןדָאש דעשידיי טסייה סע סָאוװ ,טסוװועג טָאה דע

 ןוה א טרפב !ץענייוו דע טנעלפ לּפעט םענעהדע ןיא ייב  ולופא !ןָא סעּבע

 ,טדעטיצעג עקאט ! רועו טָאה ,,,םילב .עקידחסּפ -- טסעומש רעוו ,תבש הףיוא

 טעוװ ,םולשוזסח ,רעמָאט !הלאש יא טימ ןעמוקניידא ןעזעג טָאה דע זאא

 ןלעוו םשינ ,ןטעבעג טָאג רע טוָאהי טכאנ ןוא גָאט ןוא !ףידט ןייז ןזומ

 -אב םיא לָאז ןעמָאנ רעביל ןייז רָאנ ,ןֿפיפא הסנּפ ןגעוו טשינ ,תורישע

 ןייז טרעהעגסיוא טָאה ןעמָאנ רעביל ןייז ןוא !תולאש ערשכ עמאס ןדעש

 הלאש יא סָאוו :טלעווק ןווא ,תולאש טנקסּפ ןוא ןטדָאד דע טציז .טעביעג

 סיורג זייא ענייז החמש יד ןוא רשכ ןוא רשכ ...רשב ץלאא זױא ,טמיוק סע

 ...בוטש רעד רעביא לצנעט א ךיז רע טייג הלאש דעחעי ךָאנ !רעשל ןיא

 !רע טגניז עקעגייפ א יוו ...גונעת סיודת ראפ דע טגניז

 | / לרעס

 !?ןוימדה-םלוש ןימ א סעּפע ,?אירבנ ,טסייוו (טסָארשרעד בלאה)

 - | לאירבנ

 א זיא ,רעי טנָאז ,דיי יא זא ןוא .ןוימדח-םלוע ןיא ןייז לָאז !טוג יבוא

 ןווא ןעמהקוצּפָא יבא טשינ טינ סָאוו ,דיי א ...חרוואחסינכמ א ,הקדצזלעב

 רע ,גיוא טוג .א טימ ,ץראה שיידיי א טימ עקאט ראו ,ןויזב טיס טשיינ

 ףיוא טציז --- רע .טגָאז --- דיי אזא ..,םיג רע סָאװ ,ןופדעח תחנ טָאה
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 עלא ןיא ןריט ענעּפָא טימ עילאס א ,בוטש רעסיודג א ןיא טלעוו רענעי

 יצ ..,םירוּפ םוא ייב ןיא ראי ץנאג א ןוא !טלאדפענפיוא ..,ןטייז ריפ

 -פאז טימ תולח ,ןעלדַא-טש יילדעפא טימ שיט רעטקעדשנ א ןוא !הכונח

 יב טציז רע ןוא !הקשמ טנייה ...ןעמיולפ ןווא שיילפ ןוא שייפ ,ןוער

 ןוא ,דׂע טלייט תועבטמי ענעהלאט עמאס ,טלייט ןוא טעג רעקעז ענעפוא

 ןוא !טקעג טמענ ןוא !םייחל ,םייחפ !טקנידט ןוא טסע ,םיתובר ,טסע טפור

 טשינ טנאה יד ןוא ,ןעוועשטניוו = רימ טשינ םיא טדשוו ליומ סָאד

 אב ריז ,רירפ ראפ תוחוכ יד םיא ןסקאוו סע ,ןלייט ןיופ טכ יאוושעטּפָא

 ,קעווא ןעייג ןוא ןעמוק טיילעמעדא ןוא ,.,גָאט וצ גָאט ןופ םיא ךיז ןעיינ

 רענסיוא ,עט"רשטאמעטסיווא ,עסאלב ייז ןעמיק ןעמוק ...ןעיינ ןייא ןעמוק

 ,קיטסיל ןוא ךעליידפ ייז ןעויג םיוהוא ןוא ,עטהרוחש-הדמ ראפ ןוא עטראה

 ןוא ,תחנ טּפעש ןווא טקעװוק ןווא טציז רע ןוא ...קידנצנאט ןוא קידנענניז

 ,טכא"מראפ ךיז וטפאח סאו ..,ץדאה סָאד  ןופרעח םיא ןיא טסקאוו םע

 ?לרעט
 לרועס

 א ןבאה לָאז סאבעלאב א ,טיײלעטעדָא ףר ןאד ןןעמ לפיוו ;רעפק'כ ?סייוו'כ

 ?ןדעזןג
 לאירבג

 ערעשטעוו רעסעב ןיוש ביג !שטעהיי א טכיילכ/ ענעהיי א

 (ּפמָאל יד רעקיטכיל טכאמו
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 .טנעדב'ס
 (רעטקטגייא)

 | :ןענָאז רעּט

 .סיצעביז רעביא -- היומש

 .היצנאװצ א ײװצ רָאי א ,בײװ ןײז -- עזיוריהנח
 | .וזפיטש סהירמש -- דוד
 ..רעטצנעפ ןיא -- דיי א

 ןיא ,ןײרט ךיִק יט טגורגרעטנוה א ריט 8 טימ בוטש עשיטאבעלאב א

 ַא ףיױורא ןט טבורגרעדַאפ ךןספ סטכער בוטש יא ריט רעד ןגעט ךיט

 ךיוה -- לסניװ טא ןא ,קנאש ט ,ןײרט סאג ןיט רעטצנעפ א ,דָאמָאט

 שיגאפש א רעטניה ?טעבקנאב א -- ססניל ,האובת טימ קסעז עטגיילעגנט

 רעד יא ,ןטעב עטעבעגפיוא ךיוה ײװצ ;ןסָא ןּב טנורגרעדַאפ םוצ ,לטגעוװו

 | .םורא ןלוטש טימ שיט אט -- רעטכײל לגנעה א רעטנוא ,טימ

 ' תועובש-הקלית ןפ .טײצ

 דוד
 .(לסעבקנאב ןּפױא טגילו

 חירמש
 .(שטנעב סָאד טקידגע)

 / עויור-הנח
 ימש וצ ךָאגרעד ,לטנעװ ןשינאּפש סםוצ קיורמוא טקוק ,טקידנעעג טָאה)

 לגענ יד ףױא טײג ,שיט טּפ רעלעט יד ןעמאחצ ליטש רעײז טמעג ,ןהיר

 .(הצ ךיק רעד ןצ

 ה י ר מ ש

 !םולשב ומע תא ךרבי ינודא ,ןתי ומעפ זע ינודא

 דיו א

 .טפש םוצ קילב ןשינָאריא ןא טפראװ ,רעטצנעפ סוצ ןסיורד ןופ טמוקו
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 ירד .טלכיימוש .ריִס ןיא ןעזיור הגח ךגיוט יד םימ טכוז ,לטגעװ ןשיע

 ..הירפש בר ,בוטשםוי-טונ .(סירמש ןצ ךיוה ךצנ

 הירמש

 ..ראי-טוג ,בוטהםוי-טונ (קיוסוא ,סיא םיא ןצ ךיז טיירד)

 דיי רע ד

 ופיפא ןעטנאנעג טעשינ !טסאנ רעייא רעכיל (לטגעט סוצ סילב א טימצ

 ,ןענוואד

 ירמש

 עננאנעג טשינ חדועס דעד וצ ןגיפא ...רעטצוניפ רעה ןיא דע טניל יוזא

 !ןיוװ םוצ ףתוש א ...ןעמיוקעט םייחא (טשרעהטב ררָאֹג ןופ)

 עזיור-הנה
 ירָאפ טימ קירנעײרדסױא ךיז ,ךיק רעד ײב סעפעגיס ןשאטעג טָאה סָאװ)

 | | : !הירמש (ףרוװ
 דיי רעד

 ,רעטומ ןייז טימ טפיוקעג סע טָאה דיא ..,ךָאה רע זױא ףתוש יא ,ונ

 ריא (עדיופ} ?תיפתיושט --- בייוו עטירד דעויא ,ךיז טכאד ,םופשח היל

 :ו ?תושובש ןוקית וצ טייג

 הירמש |

 ?הלאש יד זיא סָאוו ,יאדווא
 ײ וד "יו ֹ/ ֹד | |

 (38) .ןייש יינ ךיא (עזיופ) ,טע וּמִי זיא/ קה לייוװ ,ןיימ'כ

 הירמש
 ,ואגיצ א טרעכײרראפ ,רעטש טעּפָאס} !םיױש יד ךעהט (קי זנּפױלכַאג)

 !עלעזיוהחהנח (רעכעה) !עזיוד-הנח (טפור

 עויור-הנח

 י'רעג ךיז טידנשיט ,ריט ןפ טײװ ןײטש טביײלב) ?סָאֹוו (קידנעמוקגייראל

 (ךעטראפ ןָא טנעה יד דעװ

 הי רמ שי

 ...?רעטעזעווענהטשינ-דיש ןייד ןַײא לדניזפיטש ןיימ ריד טלעפעג יו

 עזיור-הנח |
 ,טדָאוװ סעדעי ךָאד טרעח רע ,הירמש

 הי רמש | |
 םשה החצרי םא -- ?דיד וצ ךיז טנכדששט טשינ ?תמא טשינ ?סָאוװ

: 

 !אדייה ןיא קֿלח ןייז םיוא םיא ךיא לָאצ בוטחםוי יאצומ דלאב
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 .טלָאװעג .דימ ןוופ וטסָאה סָאװ דעבַא

 הי רמ ש
 י | ?ריד ןופ

 עזיור-הכח
 יי .ןפוהעג ךימ ךָאד טפָאה

 הירמש
 -רעגנוי א ןעוו ןוא ?עה .רעטנענ וצ ןעמ טייג ,ןפודעג בָאה'כ זא ןוא
 | | : 1 יי ?ךיד טפור ןואמ

 עז יו רד ח עח |

 .טלאק רימי טרעוו דעסאוו'ס (קידגעייגוצו

 .חתירמ שי -

 .תועובש ןוקית זצ ייג'כ (עזיוּפ} .ץראה סָאד --- רימ

 / עויוריהנח

 ..ןעמענע ר טעם ,םעיואמב (ךיז פב !טשינ יג ? ףקָארטרעדו

 . הירמש
 (השח -ןטלאס טימ עלייוו עגנאל א טסוקעג ןעזיור'הנח ףױא טָאה סָאװ)

 !רעקדצ וו טשינ ריד קעמש"כ ןיווא ! רועקווצ ןייפ טשינ ןיב"ב !טשינ טדאש

 טשינ ךױא ליוו רעטכעפע טייל ןױא (קידורָאצ .עזױוּפ רעצרוק א דָאוו

 ?טסדעה .ןסיוו טשינ דענייס ףדאד'ס ...ןייז

 | 'עזיו רד ח עח |
 יוזא ןיב'כ ,הירמש ,טשינ לעװוק (טענײװ ןטפ טידוטלאהגײא םיק די

 יה ה י | ' ..טנוארוק

 , .חיו דמיש

 .ןָאטנָא לוש רעה וצ ןגרָאמ ךיד טסלָאז ,ליוװב ,קננעדק עקשיצירפ !ונ ...ונ

 ריד לעוװ כ !חסּפ יוװ ,בוט-םזי םעח ןד ןעטשראפ טשינ רימ טסלָאז ?טסרעה

 טשינ ךיד בָאה'כ ;ןבָאה ץורית א וטסעוװ ךָאנדעה ,גנוריצ יד ןבענסיװרוא

 = ,עיינ'ס .דיילק'ס  סיודוא ריד םענ  ןקעוו טֿפָאװעג

 .עויור:הנח | |

 - | ?סָאװװ ךָאנ

 : | היחמ ש

 הירמש ראפ טסאּפ סע יז !טטנעמ א רוז ,ןיימא ליש ןיא ןייג טסֿפָאז

 ץיא  ןעגנאנעג --- !חסּפ טואהעג סהשווב ץווא .סהּפרח גונעג .רוחיוס-האובת

 ןבָאה םיבודק :עשינצביק יד ןכלעוו / ןיוא ,לריילק ןטלא םעה ןיא ןיירא לוש
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 ךיז וטסָאה רשפא ןוא !טכאמעג באב העשת וא חסּפ ןופ !טקאּפעגסיוהא יז

 | ,טיירפעט שדעדנא סעּפע טימ

 עזיודיהנח
 = ףךיא

 !ןסענעג תוצמ שנענייא טסָאה ֹוד זא ,טאהעגמ חחמש גונעג םייוו'כ

 עזיוד:הנח

 !ענעגייא (שיגאריא)

 | דוד

 .(סיררצ ךיז טצעז הא ןײא םױק ךיז טלאה ,ףיױא טגנירפש)

 הי רמש | -

 ,(טזיופ) !םיטיח תועמ ןופ טשינ ץלא

 עז יו רד ח יח '

 ?ןבעל ןיימ ןופ וטסליוו סָאװ

 הי רם שי

 .ןעניימ חעונצ !עכ-עכהעכ !?טסגנייוװש ?ןבעל ןיימ ןיופ רייא טליוװ סָאװ

 ?ןטעבעמ וטסלאוו סָאוװ ,ךיז טלאּפש למיה רעד זא ,ךידד טשב'כ

 עזיוריהנח

 !טיוט םעד
 דו םיש

 ?ןעמעוו ראפ (עזיוּפ עקידגטורפ א ךָאנו

 עזיור:הנח

 ...רימ ראפ (קילב םעד קידנטלאהסיוא)

 הירסש

 += דאפרעה הנתמ א טסנירק --- לבייוו רשכ .א עקאט ךָאנ וטסיב !יוזא

 ופרייוו יידטשג א זיא'מ זאא ,ייזא (קידגכוז ,דָאמָאק םעד טנסע) ,גנוריצ

 !לרעּפ ךעלרינש (קידנעמענסיורא) !עכדעכדעכ

 דוד |
 !בייוו ןטשרע ןופ השיורי יד

 הי רמ שי

 רע טמורב סָאװ (לטנעװ םוצ קידורעקסוא ךיו) חצידּפ א (קיטייצביילג)

 ןגָארט ייז געמ הצירפ 'א (ןעזיור םגח ןצ סירוצו ?סרוק וּפאא רעד ,טרָאד

 'יור'הנח ןב) !םױא ןיא טסורב ,תופירט םימ ךיז ןסענעננָא (לטנעװ סוצו

 טאהעג ?טסרעה (לטגעװ .סוצ) ?טנאילידכ א טימ לסעלש קיצנוק א (ןעז
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 י'הגח וצ) !טנקסּפענוצ רימ סע טָאה'מ ;םישרוי עריא טיס הרות-ןיד א

 !טייהדעטנוזעג סע גָאדט ,םענ ,אנ .ןגָארט סע געמ עניבואדכ א (עזיור

 עזיור:-הנח |

 .(לרעּפ יד ףױרא שיט ןפיוא טגאה רעד ןפ טרילראפ א טמעוו

 הי רמש |
 זיוא טא ןווא ןטידנעמעגסיורא ,עדָאמָאק ןיא רעטײװ טכיז !ענשזָאדָאטסָא

 ' ,ךעלגניר

 דוד

 !ןטייווצ ןיפ (רעליטש סָאטטעו

 בה ר הירמש :ו |
 .,טשינ טלעפ םשה-ךורב דיידק ;ןצוּפסיוא בוטזםוי ךָאנ ;טנירנראפ ןליפא

 .ךָאד טָאה רע -- שדיק-ןושפ ךָאד טסנָאק -- ביבח ןורחא ,ןורחא ןוא
 ,לטנעװ םוצ סױא ךיז טיירד) .רענייז א ןוא טייק א -- ?טנדעלעג ךיד

 (דוד סעפע טשיו טדער ןצ

 עזיור:הנח

 | !דעבייוו יירד עלא ןיוש
 | - .  החירמש = בי

 עקיצנייא ןייק ?טשיײנ דויד טסאּפ (סיוא ףיטסאה ךיז טיירד ,טרעהרעדו

 יסםיורא ,טאהעג ןדנ  ןווא דועדיילק-ה;ותח 5 יא !ןביוהענפייא טשינ טסימ מ  ןוופ

 | | (ּפָא) .ןּפאלקוצ דויד ?עוװשכ ,ןדָאפ םעד קעטשדואפ (קידנעיינ

 עז יור-הנח

 (עזיוּפ) .(רעטצועפ םוצ וצ טײג)
 הירמש

 ?ןיוש .(דָאל ןפ ןפאלקוצ וכָאנ ןסיורד ץפ)

 עזיור-הנח = |

 .ןיוש .(שיואכעמ ,טזָאלעגסױרא טנאה ןופ לגָאנ טעד טָאה סָאװװ

 דוד ר יי
 ...!עזיור-הנח (לטנעװ סָאד קידנקורּפָא)

 עזיור-הנח |

 | | -:י118 .טסָארשרעד סיוא ךיז טיר

 ד ו די הב | |

 ?ןרעפטנע טשינ וליפא רימ טס?יװ .(קידנעייטשפיוא)

 | - - עויור-הנח

 .דוד טשינ רָאט עמ (זולאה ןפ לכיט'ס קידוסײרּפַא ,רעטש טמעטָא)
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 .?טָאװ (סרעדנוטראּפ)

 עזיור- הע ח |
 !ןעוועג סָאװ ,סָאד טשינ ,שיא-תשא ןא ןיב'כ

 דו ד

 ?עזיור-חנח ,ריד טימ זיא סאו

 עז יו דד ח נח

 ופ טילב טעד ץסײרּפָא טשינ ןָאק יז) !דוד ,טשינ ךימ  לעװק וד שטָאכ
 טשינ ליוװס (ףױא טמאלפ טא ךיו טסוט ,טסנאצ סָאװ ,לטכיל'שטנעב
 לטכיל סָאד) !ןזופ  עלא  ,,,דעבָא זומ'ס .,.ןיינסיא טשינ ליווס ,ןבדאטש
 .(ןעמאלפפיוא ןטצעל ןטימ ךיז טשעלראפ

 דו 7

 !עזיור-הנח

 עזיורד חנ

 !גנאלנרָאי ,גנאפנ ראי חמשנ יד טקנאצ ןוא טקנאצ ריס  ןייא ןוא

 | דו ד

 ןוא ףיוא טייג ?טשינ וטסָאה רימו אַ טדָאוו ןייק (לטנעװ ןטפ ּפֶא טייגנ
 ײב ,רעטביילגנעה רעד ךיז טגירעב גנאג ןײז ןופ ,בוטש רעד רעביא פא

 יז ףױא סנטָאש םורא ןצנאט לּפמעל'ךיק םעד ןפ טכיל וכאטש סעד
 טירט סדוד .טגױט עטראטשראפ טימ ךָאנ יד טגָאי עזיר'הנח .טנעװ
 ווא ךיז טצעז יז .ןעקנאדעג ערעטש ןופ יז ןקעװ טא רעקיטסאה ןרעט
 | (טנעה יד טכערבראפ

 ע זיו רד ה נז |
 וּפִא ןוא ףיוא ,ּפֶא ןוא ףיוא .,,יוזא טכענ יירה ןוא געט יירד ןייוש
 טערט ץדאה ןזיילב ןפיווא !ןדועו וצ עגושמ (בָאק םיב ןָא ךיז טּפאב)
 !רימ רע

 | דו ד

 ?עזיור-חנח ,סעּטע ריס טסנָאז (לטנעט סוצ ןב טײנ)

 עזיודיה עח |

 (עהיוּפ) !ןיינ ,ןייג (סארשעגרעביא)

 דוד
 זדנוא וטסָאה סָאװ ?עזיוד-חנח ,ןָאטעג רימ ןטסָאה סָאוװ (עלייט א רָאנו
 | ?ןָאטעג  עחייב

 סד



 + עויולד:הנח

 -תו מחר | בָאה !דוד ,דימ ןופ וטסליוו סָאוװ (גנטלס 8 ןָא לוס 8 טימ)

 !רימ ףיוװא

 דו ד

 ?עזיוד-הנח ,טביילגעג טשינ רימ וטסָאה סָאוװהאפ

 ,ט26 הע יאוש ר צ / עזיור-יהנח

 ןיב עכאווש א ,תודע ןיימ זיא טָאג --- דוד ,טשינ ךימ לעווק (רעירפ יװו

 זא ,ךָאנהעד .רעטצניפ דעד ןופ ןגילצענסיו דוא עג- יא ךימ טסָאה ,,.ךיא

 -- !שינהו עטצניפ רעד ןיא ןלאפעגניירא קיד וצ ךיא ןיבו קעווא טסיב וד

 -ימו ןבָאה ייז ....טרעביידעגרעביא קיעוו חעביא טכייל ךימ ןבָאה ייז
 -ןלעפ טרָאד ..."ךיד דו טָאה טנרעלעג דָאנ, !ןגָאלשעמ רעקעלפ ּפָאק ןפיוא

 רע, -- .!?טנאזענוצ סעּפע ןעד ריד טָאה רע ..טשינ תולכ ןייק

 | | "?ןועד טכיידש

 דו ד

 !ןבירשיעג בוָאח כב ,עזיורחהנוח וו בירשעט בָאה 'כ (טרעפטנעו

 עזיור-הנח

 ....טייקמעדָא רערעטצנופ דעה ןיא ןוא -- !ןגָאלשעגרעטנוא ןעמו טָאה ---
 "אוו קנודט דעדעי ,טקיטשעג טָאה טיודוב מי בו רעדעי ןווא --- ?ךיא סייוו

 טסייוו וד ןווא ...ןעמונעגקעװוא ליזמ סדעהניק עקנאהק ן'ופו !ןני ןָאוועג  דועס

 יד עמ יקענ זױא ...גילפ או ...טופב ןא שטונעמ א ;ךיא ןיב עכאווש א ---

 | .גילפ עכאווש א (עזיוּפ) ...ןיּפש

 דו ד |

 - !עזיו-חהנח  ,טביילנעג טשינ טסָאה וד לייוו

 | עזיוד-הנח

 ."עג) -- רעמאוו קנו רט רעדעי ,טקיטשענ טָאה ןסיב רעדע רָאנ ... ושוםוא

 -!ץןעמונעגמוחא ,ץלא טניּפשעג םו רא ןוא ורא ...ןעמוקעג רע זיא .,.,ןנראוז

 ...הוכ ןא ן דא .י:/ בל יתי יא ,ןיילא עניייא ...ןיילא ענייא ךױא ןיב ךָאד ןוא

 ...קירֿפוש ןיילא ןיב ךייא ...ןעג נודּפשעגשיירוא רב'ק ןדעטצניפ ןױא ךיא ןיב

 א ,ןבעל יא ןביוהעגַנַא ךייז טָאה סע ןווא - ,.,קנופו וא .,,לכש קנופ וא ןעוו

 "אב גונעג ןיב ךיא ,דוד !טכעט .,,טכעט ןוא ...לקש ,ןייפ ,קעדש ..,ןבועל

 זו רָאוועג טָארטשי

 : דו ד שא

 !ץעיידפואב ,ךיד ךיוא פיו ץעי יד ופואוב דיא . וו ףיִא'ד טיש ש ןייד טשינ
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 עזיור-הנח

 ךיוא !דוד ,ריד ראפ  אדומ בָאח'כ !ןבָאדנאב ,ןבד רָאטשעװ !דוד ,ןייג ,ןיינ

 .ןרניז עכעלקערש א ,..דניז א  זייא סע .,,.דוד ,ןרעה טשיײנדַאג ךיד ףראד

 -,,.םוניחג א ןאדאפ ...טנעוילע:סיורא םיחפ = ןוופפ טכענו ועצנאג רימ טָאה דע

 ראדומפ באה'כ ,עלָאמס -ענעהנוצעגנא-.רעביא .,..ןטסירב ףיוא טננעה עמ

 | !טָאג ראפ ,דניז .רעד ראפ !דוד ,דיד ראַפ

 | דוד

 ךיז טיט סאו ?עזי ור-חנח ,רייד ז ןופ טכאמעג דע טָאה סָאוו ((קָארטרעד)

 טפושיבדאפ יו פא ךיד לקָאש . ן59ק ןייז פארא רייד ןופ ףדאוו ?סע

 ,!םעיימ ןבעק ,עזיורחהנח ,עניימ .ןיוהק  ,דיד טימ ךיז טיט סָאװ !יטסיב

 יי ר יי !עניימ המשנ
 | עויוריהנח

 ןא !ענייד טשינ ,,עייד טש יצ ,ןיינ (סוטָאט ירד ףױא קראטש קידגקול)

 -ונעגנ ,,,טפיוקעג ךימ טָאה רע ...ךיא ןיב םחירמש ,ךיא ןיב שייא-תשא

 ייד טשינ = ןוא טנַאנ דע ןיוא יירעבעװוניּפש ןייז ןױא ןיידוא ןעמ

 יאב ,טלדיזאב יז טָאה רע ..טשיִנ ןיוש טבעֿל ,דֹוד ,עגייד ..ךיא ןיב עט

 ןטלא ןטימי נר טנעה- עדראד יד טימ ךָאנ רועד ,טטיואימוד ואבו ,ןנייּפש

 .סחירמש .,,!ןלאפדואפ .טנעדבענסיוא בייל ןוופ ריס ןגייוא יד ןיא דעיימ

 טקור) .,דלוד ,ריד ןוופ ןפיולטיא זומ ךױא .,.שיא-תשא ןיא ,ךיא ןיב בייוו

 .לעווק ןוא (לקגיו ןיא קעז יד ןצ לקועב ןטימ בא סטכעלייוװרעטניה ךיו

 .ךימ ךאמ !טשינ תומה-ךאלמ ןיימ וד יז ,טשינ דעד !דוה ,טשיינ ךיכ

 סערעי ןייד ,דניז טימ טּפאז ןעגנָא זיא ליק ןייד !קידניז טשינ שטאב

 ייג בוטש דעה רעביא ןוא .,.לדָאג וא יו ,ץראה ןיא ךייפ טכעטש טדואוו

 ןוא טשינ דָאט ךיא !ןדעה טשינ טידט ענייד ליפא ראט ךיא ...,טשינ -

 ,טסייג וד יוװ יזא ןזא ,טשינ חוכ ןייק ןיוש בָאח ךיא !טשינ ןיוש ןואק

 ,רױס רצ ןכירק ייז ,טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד רימ םורא ןצנאט יוזא

 דינא ךיד ץעז !טנעה עראד / עגנאל ...ןעגנוצ עננאפ סיוא דימ וצ ןקעטש

 | !דיוד ,רעד

 דויד

 וו ןװא (ריט ןיא ּפָאק םעד ןָא טראפש .,לטעבקנאב ןפױא ךיז טצעז)

 ,זיא גנאק יוז ,,,טאהשט טשינ ואדימ ריק רימ ראפ טסָאה וד זא ,זיא גנאכ

 רע ,קנאב רעד ףיוא דעווקס ןיא ...טננעזעג יידט יוזא ךיז ןבָאה רימ ןא

 ךיד טעוװ עמ, .ךיז רימ ןבאה טננעזעג ...ןעוועג) טכאנ עדאלק וא :טסקנעה

 ןפיוא  ...ןעמוק קירוצ טסעוו טסיידטעג ןימ  'וטסָאה ",  ןוָאלסוהא

 יע ליטש ןוא עסאלב א ,עכאווש א ...ןסעזעג וטסיב טראּפשעגנָא ןעפ



 -עָנ} םינּפ ןייד רעביא טָאה ןביולג רעקיור -עפימש א !וטסָאה טלכיימש
 יד בָאה ךיא ןלסקא ןיימ ןָא 5 ּפָאק ןייד טדאּפשעגַ;וֶא טסָאה ,,,טבעווש
 !ןדעטשמגחוָאמ -עשירפ .א יו .,טלטיהעגנ ךיז טָאה םיִנּפ ןי יד ןוא טשיוקענ
  =עהלאנ ןענייז . ,ןדנאהאמש עפיט :ענירפ שנייד ןוופ ,ןגיווא ענייד ןופ ןוא
 - ןיוא - ,ןדָאװועג וטסיב דימ ...ייז ןבוָאה = טצילבעג ,.,םילדוא ןלאהטש ענ
 " ויטּפאפק . סע יו .,,ץראה ןיימ ףיווא פָאוק ןייד ךיז טָאה טקוהוענּפָא 'וא
 .,פוק ןייד טָאה טדעטיצעג סיז יוװ ןא ,טנאזעג קידנדעה םיוּה וומסָאה
 ןעכעליערפווו ןןבאה ןיודק-ץאבעה ןייד רעביא ,רָאה ענייד דעבייא ןוא
 .ןעלדָאנדא אה ענייד ךיא בָאה טנאה עטר עטיצראפ א טומ .טרעטיצעג ןצנאלגו
 רעד} וצ זיב  ,ןטכָאלּפע עצ ךיז טָאה ןיוהק-ןָאבעה ןייד ןוא ןעמנענסיוהוא
 דע ראה עני יד טנאה רעכאלפ דעד טיימ בָאה ךיוא .., טזָאלענּפַאהא דדע
 ,ןגיולפעג טנאה -עה רעטנזא ןופ רימ ןענייז ןעקנופ ..,טועלג

 - עויור-הנח | :
 : | / ןייװ יזא טוט סע !ענעהיול --אפ סָאד טשינ ןָאמרעה !גייווש ,דוד  ,גייווש' (קירטטעב ,ךיז טסעװנ

 | | !טביילנעג .ןוא טסזוועג 'טסָאה וד רָאנ !עזיוהיהנח ,טהערעג טשינ ןבָאה רימ ןוא (ףרוװרָאּפ טימ) : | דוד
 -םיל ןיא טלמעד ךימ .בָאה ךיוא ,דוד ,מביילנועגו טלמעה ריד בָאה ךיא | -  שויור-הנח |

 עוו וועג טסיב וד !טואהעג המשמנ עקיטכיל א ןוא ןד דאבעגו ףי ידטש ןקיט
 .י יא המש'נ ןיימ ןוא ,טליפעג טנעָאנ  יוזא ךיד טָאה אה ןיימ ,רימ ייב
 ןשימייח ןייא  בירוש עכאווש יא ןגעד ןלא טניוװ ןופ יוו . ,ןגיוקפעג דויד וצ
 | ! יודא קאלשנביוט

 דוד
: 

 !ןיימ טפיב וד !עיזילההח נד ,ןפ או יא קאלשנבייוט דעד (טיירפרעדוי

 . עזי ו דד ה עח

 שמע ;5 שיוא-תשוא סהידמש ...ןבדאטשעג זיוא עזיור- הנח ןייד !ןיינ ,ןיינ
 :עניימ .,,,ןגיּפשיאב ,טלדיזאב ..,רבק  ןדועטצ גיופ ןיא : טבעל רבק ןױא
 .,טטנייוועגסיוא ויִז בָאה ךיא ,טשינ ןפאדטמש ןייק  ןיוש ןפיואוו ןגיוא
 רע ןוא ,יז ןעמ טָאה ןטינשעגּפָא .,,ןיורקיזִא בעה ןייק טשינ ןיוש בָאה ךיא
 -לטייש א ואס ןצעמע ןצנאקק יד טימ ,ןלאהטש' יד טימ . דָאה .יד טָאה
 .לָאג דעה ןראוועג ןיא ןשָאלדאפ !דנאובחרָאה א גאט ךיוא ,טפיווקדואפ
 !ץעננופשדאפ ךימ טָאה שינדרעטצניפ יא ןוא ףיירטש דענעד
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 !ץעיצניירא טכיל דעה ןיא קירוצ ךיד ליוו ךיא

 .רעקראטש לָאמא סָאװ טרעװ סָאװ ,טניװ א ךיז טרעה ןסױרד טפ)

 .(דָאל רעד טפאלס טא טרעטיצ סטכער

 עזיוד-הנח

 ךימ קערש ךױא .!דוד ,ארומ בָאה ךיא ,טסרעה --- !דוד ,ןיינ ,ןייכ

 אג טָאג ראפ עמ ךָאנ ..,עֶלא ראפ ..,טלעוװ רעה ראפ ,םיא ראפ ,ריד ראפ

 דו ד

 . .עזיור-הנח ,רעטוג א זיא טא

 עזויור:הנח

 ןייד ...טלעוו ןייד ןופ דעפעשאב רעה ,טָאט ןייד (ּפָאס ןטימ טלסָאט)

 ...ןזיור עקידנעמאלפ ..,ןעווועג ןועזיור טימ ןטראט א ריס ראפ יא טלעוו
 יוֿפב ןוא ...ךעלדעהידב :עליטש שיולב/ ,עיולב ליפ ןווא ,..ךיוא עסייוו ןווא
 ;ענַאפימ טימ ןוא ...ּפָאק ןדעביא למיה דעה קילעזטייל ןוא ,ןעוועג זיא
 ןוא ..טלעוו דעד ףיוא טקוקענּפָאדא טָאנ טָאה .ךעלענייא עקילעזטייל
 סטָאג ןיא טָאה ?טניױװ יא ןוא ,טשטנעבעג ןעמולב יד ןטדָאג ןיוא טָאה
 !ייזא טסייה סָאג ,יוזוא פיוװ טָאג !טביל ,ךייא טביל ,ןאלבעמ ןעמָאג
 ןיא ,דוד ,ץלוא סָאה --- ןפאשואב סיוועג ןטרָאפ םעד רע טָאה םעד היא

 ,ץענ ןייז ןיא גילו יא --- ךיא יב שיאחתשא ןוא --- ;-אאוועפ .ברחנו ביוה

 ...טנַאנ ןוא ,טגָאנ ןווא רימ -דעביא שטציז דע ןױא !סבעװניּפש ןייז ןיוא

 -םיווא חמשינ) 'עקידהעיה ידו ריס טָאה דע .,,טכענ ענעצנאג ,געט ענעצנואג

 ,ןייז ןיב ךיא --- !ןדאוועפ טלנָאוװדאפ ךיא ןיב ןדעזןג ןופ ןווא  !טנָאנעג

 טנעהב רימ דעטנוא ןֹוא !םוניחנ ןייז ןײא ,ךױא בעק טלעוו ןייז ןיא ןוא

 -דעטויטש ךדעטלאק א ןגיוצענסיוא  זיא רימ דעביא ןוא --- םונייהג רועה

 עצנאה !םידש ענייז ,סנ;טָאש שטייז ןצנאט ריס םורא ןּוא ,.,למויה דעט
 -- טכאמענ -עטצניפ ןוא סםאלב דימ סע דע טָאה טכענ עצנאג .,געט

 רעזייב יא ּפָארא טקוק למיח םענהעזייא ןוופ ןטלאּפש יד ןשיווצ ןיופ ןווא

 עפדאש טימ !טשינ דע טסייה ןביל !טלעש רע ,טשינ טסיידט דע !טָאג

 ןיא שטנעמ ןעמעדא םעה רע טקוק םיפלח ןוא ןצילב טיימס יוצ ,ןגיוא

 קילנ ץדנוקעס -עדעי ךאפ --- טסָארטש ן'ווא טשידָאפ  ןווא ןיידוא ץדאח

 סָאד ,רע טשיַאפ סָאה !טסרעה ,ךיז טקראמש טניוװ דעד !דע טפָאדטש

 !שטנעמ ןכַאוװש ,ןטמותירַאּפ ,ןעמעדא םוצ רע טדעד יױזַא !דע טנערפ

 ןענופעט דניז יא טָאה רע .ןייש ןוא (סרענוד סע) !סיודא םערוטש ןופ

 -- !השירועו רמוא טפַאדטש ןוא
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 דוד

 05 טי "קיש !עוזיורחהכח

 עויור-ה נה
 .ןרָאל םעד ףױא .טסייר טניה .רעד) !טהער רע זא ,גייווש (ןרָאצ טימו

 ןעמאלפ (קערש טימ .ןעמאלפ ךיז ןסיװאב סע ,סטכער רעטצנעעפ .טפ
 - !ןעמאלפ ,דוד ,רימ  וצ ןעמווק

 : דוד יי יי

 (סאג ןפ ןקָאלג ךיז ןרעה סע ,סױרא רעטצנעפ םוצ וצ טּפיול) |

 0, פ שזיור-הנח |

 ךָאנ !םוניהג רעד !טננילק האמיוט יד !טננילק סע (סטניל א טגגירּפש)
 ךיא !טלעוו רעה ןופ ייג ךיא ...ןעמו טננילק המשינ .רעטקידניזראפ ןיימ
 ;דוד .,טקידניזדאפי יוזא ןוא !יוהיוו ןוא ..,?יומ .ןיא טרָאװ או ןא ווא ייג

 הֶאנ (טנעה עטקערטשעגסיוא טימ םִיִא וצ קידנעייג) ..דֹוד ,ךימ עוועטאר
 :- / !םענייא ךיד רָאנ ,טלעוו רעה ףיזא ךייא בָאה םענייא ךיד

 דוד -- יה יי

 - !טנערב טייו טשינ (ריא ןצ ךיז טלײא ,רעטצנעֿפ ןופ ךיז טדנעװטנ

 : : הירמש= .

 'ןעמאזצ טשינ יז זָאל סָאװ ,טנעה עטיירּפשעצ .טימ קידגעמוקגייראו

 | - !טנעהב םוניהנ'ס !טנערב ָאד ,ָאד (ןעמוק

 (גנאהרָאפ רעשאר) || יי
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 טםייק רעד ףױא שילַאּפ ןיא |

 (קינזיולק א ןופ םולח א)

  ..זורעפ ןסייוו טימ ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 ןטקַא יירד ןיא

 'רעטניה יא ףױה לוש םוצ רעױט ןטנפעעג טיירב א טימ טיִלָאּפ א

 טנַאװ רעד ןיא :ענוק יד -- .בוטש -טדיתיב רעד וצ ריט ַא --- סקניל

 :ןענַאורעּפ

 .טיגזױלס ַא -- רעקידניז

 ,00 --- 50 ראי א ופ ,סָאבעלַאב רענעמוקעגפיוא רעכײר א -- היכדב

 טא לימ ַא ופ רָאטַאדנערַא ,רעטלַאה-וייס ,רעקנעש תבש ,רָאטַאגיּפָארּפ

 | 0 .לג .ד .א רחוס האובח ַא ךײטי'שיפ ַא

 ,בייוו ןייז

 - ,ןוז
 ןוא םמעדייא
 | .ןרינשי
 .רעטכַאמ עטסגניי ןיוִי

 ,בר
 -  .שמש
 .םינתוחמ
 .רענעגושמ
 .ענעטַאלעגסיױא

 | יב .סעטיאבג ייד

 ,ןחדב א ,רעמזעלק ,םיבצק ,םיטַאבעלַאב ,טיילעגנוי ,םירוחב

 | | טייל עמערַא | |

 יי | | :ץטצעל יד ןשיווצ

 ,רעדנילב ַא ,רעמַאל ַא ,רעקעה:ץלָאה ַא ,רעגערט א ,רעסיימש ַא

 .םענעדיי ןוא ןדיי ױזַא ןוא .לג.ד.א רעלטעב א ,רעריפ-רעסַאוװ א
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 טלַא רעטשרע

 :ענעצמ

 רעטגיה טא ףיוה:לוש םוצ רעיוט ןטנפעעג'טײרב ַא טימ טיִלֲאּפ ַא

 ..טנכערעג טגורגרעטניה םוצ רעדָאּפ טפ) שיִלֲאּפ יא .טנורג

 רעד רַאּפ ץנַאב ַא -- .ּפָארַא לוש רעד ןצ ריט ענרעזייא ןַא -- סטכער

 | .לוש רעשירעבײװ רעד ןצ ףױרַא ּפערט --- .טגאװ

 טגַאװ רעד ןיא :ענוק יד --- .בוטש-ןד:תיב רעד ןצ ריט ַא --- ססניל

 --- .טסידגעעג גויר'טנטס א טימ ,טײט 8 -- עשינ רעפיט טשינ ַא ופ

 | .ףיורא טרדמח'תיב סםוצ פערמ

 טייצ

 | נעַאט-טסברַאה ַא

 | ;ךיז ןליּפש ןטקיא יד

 .תירחש רָאנ -- רעטשרע רעד

 .בירעמ ךָאנ -- רעטייווצ רעד

 .טייצ'תוצח -- ךעטירד רעד

 רעד .ךיוב עטנַאֿפשעגפיױא טשינ ,עטגײלרעביא ןֵמ -- ףיױה תש יא

 רעגײא ,רעדײלס-געװ ןיא ,ןדיײ עדמערפ .דרעפ יד ײב ךיז טערָאּפ רעסיימס

 רַאפ ,טגערעגפיוא ןעגײז ,ךיוב רעד ײב -- ערעדנַא ,זיוב שץצ -- רעטלפ

 | 'לוש ןופ סקניל ןוא סטכער בָא ןעײג ווא ןָא ןעמוס סָאװ ,עשימייה .טגרָאז

 :עגסיוא ןרעװ ,סיוא ןגערפ ,ןטסײרט ,ןרעיודאב ;סולש ײז ןביג ,ףױח

 טסרעמַא ןוא ,םלוע ןשיװצ .שילָאּפ םוצ טקוטעג ץלַא טרעװ ייברעד .,.טגערט

 / .טנעה יד ןיא םילכ יד טימ רעמזעלס םורֵא ךיו ןעײרד ,טגערגעפיוא

 .רעדנילב רעד טציז ,טנַאװ רעד רַאֿפ טנַאב רעד ףױא ,שילָאּפ ןיא

 טייל עמערָא וצ ןעמוק ײז וצ .רעמָאל רעד --- סידנגיליבלַאה ,םיא ןבעל

 'עגנָא זיא סע רעכלעװ ןָא ,{צ רימ'לוש רעד ןצ ,קנַאב סע ןיא .שיִלָאֿפ ןופ

 -ּבעגנַא טשינ טימ שמש ַא טציז -- ,הפוח עטלעטשעגנעמַאװצ ַא טרַאּבש

 טקוס ,ףױא עלײװ עלַא ךיז טּפַאכ ,טלמירד .טנַאה רעד ןיא תולדבה ענעד

 .תיב ןופ פא סעּפע ןטראו עלא .ןײט קירוצ טלמירד ,ןקָארשרעד םוא ךיז

 רעײז ַא -- סעדגדײשטוא סעפע סירַא ףרַאד טרָאד ןפ -- .בוטש-יד

 רעדורעג א טּפָא 'ךיז טרעה בוטש-ריד:תיב ןפ .עלא ראפ ךאז עקיטכיװ

 .לג .ד .א ,ןרָאצ ,רעצ :ןעײרשעגסױא עקיצנײא -- לָאמַא ;ןשטנעמ ליפ ןופ

 רעד רַאפ .טלעטשרַאפ ןשטנעמ טימ היגײװעגיא ןופ ,קיטנעק ,א ריִט יד

 םיוק ,ריט ןיג סידורַאּפש ,ןבָאה סָאװ ,טײלעגנוי ןעײטש בוטש-יר'תיב
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 "עגיא סָאװ ,רעטנוא ןרעה ,ןײרא ןקוק ײז רעכלעװ ךרוד ,טנפעעג טראּפט א

 | .ךיז טוט קיוײװ

 .שיומרשטנעמ רעקידועטשַאב ַא -- שיִלֲאֹּפ טא ףיױה:לוש ןשיװצ

 שילַאּפ יא ףיוה'לוש ןופ זייומרָאּפ וא קיצנײא ןעמוק טייל עמערָא)

 .(סָארדרַאפ ,דנרעױדַאב ןדײר .ןצ קנַאב רעד וצ ןעײג ןיײרא

 (טמורב) - רעסיימש
 ...טַאהעג געט ןהיכרב 'ד ייב יא א = ;

 ,טלעג-ץחהמ --- תבש-ברע

 ,רמעה ַא ןוא
 שובלמ ַא -- ּפָארַא בייל ןופ ןוא

 (רָאצ)
 !ןכָאטשענ רעבַאה רעד ן'טָאה

 ,ןלעטש טשינ הּפוח ןייק רע טזָאל

 !רע טנָאז ,הלכ ןייז

 רענערט

 ,תוירוה ןופ ,סע טמוק ןיינקידייל ןֹופ

 זיולק ןיא קנאב יד ןשטעווק ןופ
 -..ןגָארטעג ןטסַאק ַא רע טלָאװי

 רעקעהדץלַאו

 ...טקַאהעצ ?רופ ַא ץלָאה

 רעדנילב

 .טטכַארטרַאפ)

 ..ןייז יז ןומ ענייש ַא

 ;טנַאז ןוא סָאװ סעשע טינ

 "טייהרעטנוזעצ קנירט , וצ "טסע ,
 הע ךיז ז* טיילעצ

 רעריפ-רעטש'

 .ןפערט ?כייט םייב ייז געלפ/'כ

 ,לדרעפ'ס עיִאּפ ,לסעפ סָאד ליפ'כ
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 -- ,קַאנק ַא שטייב רעד טימ ביג

 ..ןרעה ייז טשינ ;ןעעז ייז טשינ

 שמש
 (קידוצפיז ,ךיז טקעװג

 ...ךיז טקידניזרַאפ

 רעמַאל

 ..ןפָאלעג סטכעלש וצ ,טַאהעג סיפ

 רעדנילב

 | ...רעלקעמ סערהזרצי םעד -- ןניוא
 יד .לוש רעשירעבײװ רעד טפ ןעמוקעגסױורַא ןעגײז סעטיאבג יירד) |

 טלעטשעג ןוא ןעגנַאגעגּפָארַא יא ,טנאה ןיט עקשופ-הקדצ א טימ ,עטשרע

 ,םערָא ןרעטווא רודיס ןבָארג ַא טימ ,עטײװצ יד ;פערט ןטצעל ןפיא ךיו

 ןּפערט א ,סטכער ןעלגָא םעד ײב ךיז טלעטש טא ,ןעקניסעגכָאג ריא זיא

 ילוש יד ךיז רעטניה טכַאמרַאּפ לייװרעד טָאה סָאװ ,עטירד יד .רעירפוצ

 ןרעיוב- ירד עלא .סקניל ןעלנָא םעד ײב ,רעכעה לפערט א ךיז טלעטש ,ריט

 .(בוטש-יד'תיב ןפ ריט ןיא ןגיױא יד טימ ךיז

 עטשרע
 ?טצישַאב טשינ טָאה השודקה הרות יד ןוא

 עטייווצ

 ...םִאָלפ יד ןיירַא טלַאפ רעדעצ ןיא זַא ןוא

 עטירד
 ...ץענ יד טיצ ןתיווֿפ םעד
 'ףיט ןוא זײװקיצנײא ,ךָאנרעד ןעײג ;טרַאטשרַאפ יװ עלײװ 8 ןבײלב)

 ערעדוט טימ סיוא ךיז ןשימ ןוא ,סירַא ףיוה לוש ןפיוט ,דנרעױדַאב

 ,(רעבייוו

 | רעלטעב

 (:טנַאב רעד ןצ ןצ םײג ,ףיוה לוש ןופ עברָאט 8 טימ טמול)

 !החועס עמערָא יד טלמיה

 .ןדנילב וט שמש ןשיװצ ךיז טצעז .סגָאב רעד רעטנוט עברָאט יד טפראו)

 שמש םוצ ןעײג ,ףיוה'לוש ןופ ןעמוקעג ןענײז סָאװ ,ןחדב ןטימ רעמזעלט

 (.ןצ
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 רעמזעלק א

 (ךיז טגָאלִה)

 | / לםערס ןיא ךיז טגרָאבעגנָא

 ןחדב

 טרַאדעג ּפָאק םעד גנַאל ןכאו

 ,תובית ישאר --- ןוקירטונ ףיוא

 --= == תואצמה ןֹוא עיינ ןעמַארג

 רעמזעלק רעטייווצ ַא

 ךַאלָאװ ַא טרעלקענסיוא ךיא בָאה
 ,םנקעדַאב םוצ לדָאנ רעד ןופ

 ...ןלקיניזומ סהיכרב בה רַאפ

 ,םעיינ-לגָאּפש ַא ,שרַָאמ ַא ןוא

 ...הֿפוח רעד וצ ןקַאנק רע לָאז

 -- קינזיולק ַא טייג

 וטש-ןיד-תיב ןופ רימ רעד ייב ןעמיטש

 (רעביא וטַאהנ '

 !בר רעד ---

 !טדער בר רעד ---

 ...טרָאוו ַא טשינ טרעה'מ

 שמש

 (הפוח יד טריפעצ)

 --= עיינ ַא ,טעז ,הּפוח ַא ןוא

 ,ןטפָאהעגסיױא ,סעלטַא רעסייוו

 -- ,טקיטשעג ךעלרעטילפ טימ ןוא

 ...רעטכעט ןופ ןוא רונש רעד ןופ

 "תילט טימ ןעמוט ,ןעגװַאד ןכָאנ ןעגרעל סָאװ ,עניױזַא ,םיטַאבעלַאב)

 (פָארַא פערט שרדמה תיב ןופ סעז-יליפתח (טט

 רעטשרע

 ..אינסכַא ןיא ןתח רעד טציז

 רעטייווצ

 (ףיה לוט םוצב קילב ַא ךָאנ

 ...טנַאּפשעגסיױא טשינ -- דיֹוב יד ןֹוא
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 רעטירד
 ..ןעק קינזיולק א סָאוװ רע ביא

 (שילָאּֿפ טימ ןיא ּפָא ךיז טעטש) |

 רעטשרע

 (וצ בוטש-ןיד -תיב פ ריט רעד וצ)}
 י ר 27 ?טרָאד ךיז טרעהו סָאװ

 עמיטש א

 (טרעפטגע)
 | !בר רעד ךָאנ טדער'ס

 רעטשרע
 | !דימלת רעטסעב ןייז

 רעטייווצ
 ...ןבעגעג הכימס

 רעטירד
 ,,,טלאװעג םעדייא ןַא רַאפ

 רעטייווצ
 !השרה ַאזַא ךָאנ

 ..פֹוש יד ןעוועג ּפָאק ףיוא ּפָאק

 רעטירד
 --= !טישעג רעייפ

 רעמשרש |
 ...ןעננולקעג קָאלג א יוד

 שמש
 ,תובא-רבק ףיוא ךָאנרעד ייג'כ
 ,רבק סרעטָאפ ןייז ייברַאפ םוק
 ;ןָא לטערב ןיא ךָאנ ךיא ּפַאלק
 !טבעלרעד טשינ ,ךיא גָאז ,ןמלק
 ...תחנ רעד ןעוועג טרעשַאב טשינ

 ןחדב
 -- דעביא רבק ןיא דניצ ךיז טיידד

 (ךיוב רעד וצ סיורמ שײג)

 שמש
 | ...ןטש השעמ ,ןטש השעמכ
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 ריט רעד ייב ןעמיטש

 !טדער ןתוחמ -- -
 ...שייר רעד טימ --
 -- טסיופ רעד טימ ןחלוש ןיא טּפַאלק --

 ,"תואצוה , ,"סטק ןדע יצח ,

 םירוחב

 .(ךיז רעדרוס ,בָארַא שרדמטה'תיב ןופ דךעלקעז יליפת טיצ}

 ,,טפיוקרַאפ ךיז ןצראווש םעד טָאה'ד --

 -מבַאמענ בתכ = סייוװ ףיוא ץראווש ---

 | | טעמתחעג ןֹוא ---
 רעגניפ ןטסננוי ןופ טולב ןטימ --

 ,..טכַאנ רעבלַאה סע טנעלפ ןשיורד ---

 ;ןזָאלב ןטניוװ עניוזא ;טנָאז'ג

 !ןבעווש לנייפ ןראש עצנַאג

 ןגָארטעג ייז תוחור ןבָאה'ס

 זיולק ןיא םיא וצ טכאנ ףיוא טכאנ

 !עטעקאנ א ,סיורא טעב ןופ

 בוטש-ןיד-תיב ןופ רימ רעד ייכ ןע ומימש

 ...טדער חיפרב ---

 דדָאע עֿפייוו יוד םוא טלּפַאצ'ס ---

 ,טנַאה עטקערטשענפיוא יד טרעטיצ'ס - -

 .-..רע טרעווש סעפע ,רע טנַאז סעטוז

 לפעמ 8 טימ ,(סירעגּפָא ,רענעגגטמ רעד הףיוה'לוט ןברהד ןפ טמרעק סעל

 (טנ8ה ןיא

 רעלמעב

 (ףיוט טגנירּפש)

 -- ?ןעמוקַאב טפָאה

 רענעגושמ |

 טוגעגַאב רע סָאװ ,רוחב ַא 3 .רעטײװ טײג פט ערעל סָאד רעביא טרעלנ

 (גטװ ןסיוא

 ..ץרַאװש ןיא סָאג יד
 ...םשלח - עכ'היכרב יד

 (סםורא םיא ןעלגגיר טָאװ ,םיררסחב יד 1צ)

 ,טנעה עקייוו יד ךיז טכעדב חלכ יד

 ,עצראווש יד ,רָאה יד סיוא ךיז טסייד
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 : ,סיוא ןגיוא עיולב יד טנייוו

 ,ןרערט טימ סיפ סרעטומ רעד טשַאוי

 --- רעהַא ךיז טסייר --- רעהַא ליוִי

 | 0 א --- סָאווכָאנ טשינ טסייוו'מ

 בוטש-ןיד-תיב ןופ ריט רעד ייב ןעמיטש
 ' !ןיילַא רע -- |

 ...טדער ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה'ר --

 | !ןכקַאוװעגפיוא ---

 - .ןדֿלַאװ ןיא םיוב רעגנוי ַא יו --
 ;ההרש ַא יוװ סיוא טנַאה יד טקערטש ---

 | : /  ..תוכלמ ַא ןופ עמיטשי יד טרעה ---

 סע .ָאנ רעמ טיג יז .ריט ןיט רעלרַאטש ךיו ןרַאּפש טיילעגנוי יד .עדיופנ

 ' (ערַאּפש עטײרב ַא טרעװ

 | (עזיוּפ) |

 י'ראפ ,טיילעגנוי ןעמהקאצסירמ זײטקיצנגײט ןט ןבײה בוטש-יד'חיב ןופו

 | | ((קָארשרעד טפילברַאפ ,טרעדנוװ

 .ענעמוקעגסורַא

 | | ... גנַאזעג ןייז , --

 .. יז זיא המשנ ןייז ןופ ךות רעד, --

 "הנ---יבש ןייז , --
 שילָאּפ ןיא עמיטש ַא

 !?ןדער םיא ןעמ טזָאל סָאוװ

 ענעמוקעגסיורַא

 טסקטרשרעד רעמ)

 .רע טנָאז ,שדוקה-חור ןייז ---

 ...עביל יד זיא ,רע טגָאז ,קילייה ---
 ...הנס רעד זיא ,רע טגָאװ ןעביל ---

 !ןפאשאה טלעוו יד טָאה עביל ---

 שילַאּפ ןיא עמיטש ַא |
 | !ליומ'ס ס'טּפָאטשרַאֿפ

 רענעמוקעגסורַא יי
 -- ?עביל יד זיא טָאג,

 רעטייווצ ַא
 (ריט'לוש רעד וצ טפיול)

 ?רפוש דעד ווו

.70 



 רעטירד ַא
 | ...ןייז החנמ ,ןייז םירחמ

 (ךָאנ טשינ ךיז טיג יז ,לוש ןופ ריט יד ןסײרו

 .בוטש-ןיד-תיב ןופ עמיטש א |

 !סױרַא ליומ ןופ םיא גנוצ יד טסייד

 ריט רעד רַאפ ןעמיטש

 .וצ ןטסיופ יד טימ| ןפיופ ---

 !קילבו ןטימ ּפָא ייז טלעטש ----

 !טכענק ענייז ךלמ ַא יוו

 ,רעטיר טימ יו ,טסיימש ןוא טהער ---

 ,דייר יד רעטנוא ךיז ןגיוב'ז

 .ןסימששעג לנָאה ןופ ,ןעגנַאז יו

 ,,,םיױרַא טייג רע --

 -- םיא רעטניה ,רעקידגיז רעד סיורא טצמוק טע ,עראװ עכעלריקליווצואו

 .(ערעדנַא יד
 רעקידניז

 (קידנעמוקסױרַא)

 ,זיור א טמַאלפענפיוא טָאה רימ ןיא

 ?ךימ ןפָארטש ,רענרעד ,ריא טפיוו

 ,סױרַא רעכעל ערעטצניפ ןופ ,זימ

 לַאניטכַאנ יד ןטּפשמ ריא טליוו

 ,רוי ל"ןג !רָאמו ריא רַאפ

 ,דיל-גנילירפ ריא רַאפ

 !?דיל-סעביל ןטסכעה ןראפ

 ,רעקיטשי- ןקלָאוװ ערעטצניפ ,עצראווש

 ?לארטשננרָאמ ראפ רייא טרעטיצ

 (רעמזעלסק יד טקרעמאבנ

 'ו !רמװ ַא טפיּפש ,רעמזעפק ,ייא
 עסיז יד סיִג ;ליּפש ,לדיפ

 ,סיוא טפַאשקנעבו עכעלוי נעק

 ...למויוב ןקידנקעמשי א יו

 --- ,טיילפ ,וד ןוא

 ,דיירפ עקידרעטיצ סנינעק םעד

 !גניז עביל עקידנעילב ןייז |
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 !ןליוו ןייז טלעוו רעד ,סאב ,קידניק

 -- טייײּפמַארט ,ןָא הרושב ַא נָאז

 טייג גינעק רעד הכלמ ןייז וצ

 (טיּפש טא ךעלריקליװמוא ןכרָאהעג רעמזעלס) !

 - : !שרַאמ ַא
 !קוופ-לסעק ,רעלעט ,ןצַאט

 - ,רעזייה יד ןרעטיצ ןלָאז

 ייההלמיח יד דיירפ רַאפ ןוא

 ןרעמש יד טימ ןטיש ייז ןלַאז

 !ןּפָאה יו ,ּפָאק סנתח ןפיוא

 ,גינעק רעד טייג הכלמ ןייז וצ

 | יי רעטכָאט סהיכרבכ

 0 (שי לָאּפ טא םלוע ןשיווצ ןסירעגנײרַא ךיז טָאה)

 !הכלמ ןייד טשינ ,ךלמ.ןיומ טשינ

 !ריד טימ טַאהעג תונמחר בָאה/ ב

 ,ריט ןיא טּפַאלקעננָא םותי א

 ..ריד טנּפעעק ץרַאה-רעטסעווש ַא
 .טצרַאה םייב ןָא ךיז טּפַאכו

 !טסייב םיזוכ ןיא גנַאלש יד ןוא

  (סידולָאפוצ בר סוצ)

 - !דניז ןופ ןייד ןיכ ךיא .יבד

 (סוחמ םוצו |

 !רעטכָאט סחיכרב זיא דלָאג יוװ ןייר

 ,זייב ןייק טשיינ ,ןתוחמו ,טכַאמ

 ,תונמחר טָאה ,טשינ טקעדַאב ןֹוא

 ,דנַאש טימ ּפָאק ןסייוו סנטאט'נ

 ...עמואמ עקנאהק יד טשינ רימ טייט

 (טרנעטעג עלַא וצי

 יי ,קידפוש טשינ ןיב'כ
 רעקידניז |

 .!ךיא ןיב קידפוש

 בר |

 ?טרעהו ריא !טרעה

 | .ּפֶא רעטרעוו ענייז טנקייל רע

 (קידגפתרסיוא)

 ן"כ



 ,ןייד זיא רעטכַאט סחיכרב

 ,ךיוה ַא ןָא לגיּפש ַא יו

 | .לארשי תב א יו

 היכרב

 (רעטכַאט יד קידנביוהפיואו

 יי רק !טעװ ,םלוע

 ?ןגיוא יד ןיא טייקשלאפ ַא זוא

 ?ןגייל ןגיוא עניוזַא ןענעק

 בר

 (ןתוחמ םוצ)

 !דיוב יד סױא ןענַאּפש םייח

 .ןתח םעד -- ןענווַאד-החנפ

 ,ןקידניז ַא דשח א טָאה

 ,טאה/'ג לארשי תב ַא ףיוא

 !ןָאט הבושת רע לָאז
 (ןהיכרב וצל

 !ןצעזַאב םוצ הלכ יד ריפ

 ןוע תורּפכ ןייז ריא לָאז

 ,השוב ידו טָא ,הּפדח יד טָא

 ריא ןעקנעדעג טָאג סע לָאז

 ...העש-הנכס ַא ןיא

 היכרב
 (רעטכָאט יד קידנריפסיורַא)

 !הדועפ רעד וצ --- טייל-עמעהא

 !דניירפו רעטוג יא רעוו -- החמשו רעדו ףיוא

 ...טיילעננוי --- ןתח םוצ טייג
 (ּפָא טסרעמ/פ)

 בר

 (דָאנ יז טסור)

 !ןייז ןישודק-רדסמ לעוע ב

 (ןקירגיז םוצו

 ,טרעטשיעג החמש יד דיי א טסָאה ...וד ןוא

 | ,.,טנָאזעגג עהההןושל
 ,טייוו וצ ,ןעננַאגעג טייוו וצ

 ,קירוצ ךיד םענ
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 רעקידניז

 | קירוצ ןעוו ,יבר
 | .טשינ רבק םוצ לָאמנייק ןעמ טמוק

 0 יש |

 ה יב שב -.גניר רעח וצ טנַאה יד בינ

 (ןצ יז טריפ ,טײק יד ףױא טבײה ץעמע)

 / רעקידניז
 | !טשינ סָאד ,ןיינ ,ןייג

 ,טשינ סָאד רָאנ

 ...ןייג ךימ טזָאל

 בר |

 !סננרָאמ וצו זיב

 ,טנַאה יו ביג ןטונ ןייח וצ

 רעקידניז
 - ..רעמ טשינ סטונ ןייק טרַאוו ךימ

 בר
 ,סיורג זיא תונמחר סטָאנ

 הרות רעקילייה רעד ןופ תוכז רעד ןֹוא

 !ריד ןייטשייב טעוו
 - טָאּפש ןוא דנַאש ןופ גָאט ַא |

 | !ץלָאטש ןייד ןבעהבו טעוװ |
 .,,טכַאנ יד ךיז טעווװ זואלפאדא

 ...טכַאנ עליטש יד

 ןסענרַאפ ןוא םַאזנייא וטסעוו

 ,טליהעגנייא טייקליטשי רעד ןיא

 ..ןענעכערַאב ןיילַא ריד טימ ךיז

 - ...ןבַאמ ןובשח ַא

 רעקידניז |
 | | ,טכַאמעג ןיוש
 !ןבילבעג טשינ זייא טשער ןייק ןוא

 בר

 :ןבילבענ
 קנו פ רעסי פי יה רעד

 .רעסילייה רעד ,הרות רעד ןופ
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 !שַא ןקידניז ןרעטנוא

 - ,םיורג זיא תונמחר סטָאנ

 ריד ןקישי רע טעװװ טכַאט רעליטש רעדו ןיא

 | -= עסייוװ םיכאלמ ייווצ ענייז

 שינעבעגרעביא ןוא הטרח ,הבושת ןופ

 הא א ...םיא וצ

 קיחמ'הפוח ךיז טנענעג ףיוה'לוש םוצ) |

 שילָאּפ ןיא ןעמיטש עקידלודעגמוא

 ...גניד םוצ טנַאה יד ,טנוח ,ביג --

 - יײהֿפוח רעד ֹוצ ןיוש טיי הלכ יד

 . טסענ יד ןטלַאּפשעצ רימו ---
 ...ןעקנַאדעק עקידניז יד ןופ

 רעקידניז/
 (ךיז טלגנַאר) == |

 ...ךייא ןופ ןייג ךימ טזָאל ,ךימ טזאפ

 ...גָאט ןיימ זיא ןעננַאנעגרעטנוא

 0 ,..טכַאנ יד טפור ךימ

 = - ךימ טנייוַאב יז ,לדיפ יד טרעה

 | ...טיילפ יד סע טנָאלקַאב ךימ

 (רעטסעפ ךיז טלגבַאר) | ו |
 .ןייג --- ןיינ

 רענעגושמ

 (םלוע םעד קידנפוטשּפָא)

 !וצ טזַאל
 (טײק יד טמענו

 - !טנַאה יד בינו רימ ,רעדורב

 .(סע טוט -- טשַאררעביא רעקידניזו

 (גנַאהרַאּפ}

 טקַא רעטייווצ

 םײב .רעטמאל רעקיצנײא ןײא ןא לקנוט טגערב ףיוה:לוש ןפיוא ,בירעמ ךָאנ

 .(רעבײװ ווא רענעמ טפ ןטָאש ךיז ןקרעמַאב וײש וסידנלַארטשיטיור
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 - סעטיאבג יירד
 ,ןקידגיז םעד ןגױא יר טימ ןכוז ,לוש רעשירעבײװ רעד ןופ ּפָארַמ ןעמוט)

 ןטַײװצ ןוא ןטשרע םעד קידנעעזרעד ;ןײטש דָאד ןבײלב ;םיא ןסרעממב

 (ּפערט שרדמה תיב יד ןופ ּפָארַא ןעמוק סָאװ ,סָאבעלַאב

 רעגעגושמ
 קנַאב רעד ףיוא סיוא ךיו טעב טא רענעלעג יו עשינ ןופ סיורא טמלנ)
 (טגַאװ רעד רַמְּפ

 רעקידניז
 -עגיוצעגסיוא רעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא ,טנורגרערדָאּפ םוצ טנעֶָאגו
 (טרעטיצ ,טייק רטו

 םָאבעלַאב רעטשרע
 (טקידניז םוצ ןייגוצ קידנליוו) |

 | !לארשי עשוּפ
 סָאבעלַאב רעטייווצ |

 (סעװַא םיא טיצ)

 ;ןליּפש טשינ טרעה'מ

 .החועס רעד ייב ןציז ןיוש זומ'מ
 ,(ּפָא עדייב)

 סעטיאבג יירד יד

 םוצ ןייגייבראפ םייב קידנעײּפשסױא ,רערעדנא רעד ךָאנ עגײא ,ךָאנ ןעײג)

 (טײז סרעקידניז

 רענעגושמ
 (סידניז םוצ קידגעיײרדסיוא ךיז)

 | ?טסרעטיצ
 רעקידניז

 .רעדילג יד ךרוד טלעק א טלזיד/ס

 ,ריוּפַאק ןעננַאלש יוװ ,ךיז ןלעטש רָאה יד
 -- ןכעמשי ,ןבעטש ןעלצרָאוו יד ןוא

  (רעטש מט םיוּפ ךיז טשיװ)

 ,םיוא רימו טפירט חמשג יד

 --- זייוונּפאדט ,זיײװנּפָארמ

 ,ךיז ןעדוס ,ןעמצַאװצ ךיז ועמוס .סנטָאט יד ךיז ןרעמ ףיױה'לוש ןיא)

 ,קיטנעק .סירוצ ןעײג .ּפָא ךיז רלעטש ,שילָאֿפ םוצ ךיז ןענעגעג ,ךיז ןעײגעצ

 (ריפוצסיוא סָאװטע סוא ,ןצעמע רעדָא סעּפע ףיוא ךָאנ ןטרַאװ ײז זא
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 רעקידניז
 יד ךופ ןטסטײװמַא יװ ,טײק יד קידנעיגסױא ןטפערק עטצעל יד טיצפנ

 (:סענעגושמ סוצ .ןטָאשט
 ?טשינ ייז ןקערש ךיד

 רענעגושמ
 יריײלְג ,עזוּפ רענײלק ַא ךָאנ ;ךיז טצעז ,ןגײל ךיז טלָאװעג טָאה סָאװ)

 (קיטליג

 ,..שרעדנַא ןיב/כ ;ךָאנ רימ ןפיול

 ןּפַאל א טסייר ,רעטנוא רעוו טמוק

 ,רמעה ןופ יצ ,שובלמ ןופ רימ

 --- סםרעדנַאו ןבינ ;ןדָאש רעייז

 ,..?טעקַאנ , רַאפ ךיז ןקערש ייז ,ָא

 רעקידניז
 ?ןנָאלש ייז זַא ןוא

 .טנעה עקידורבו טימו בייל םוצ וצ ךיז ןדיר

 -- ןלנעג עקיצומש טימו רעטייוװ עטלַא

 ,רעבגע יד יוװ ,ןקילב יד רעדָא

 ,..ץראה ןפיט ןיא רידו ןרעיוב

 רענעגושמ

 ..ייז ןפיולטנַא ;ּפָא ךימ לעטש'ב

 .,.טקערש טשינרָאג

 רעקידניז
 יי ...?טשינ רָאג

 רענעגושמ

 ,..המשנ ןיימ טשינ ,בייֵל ןיימ טשינ

 ..ךיא טשינ ;טַאפ ןיוש ןיב דיאש

 רעקידניז

 ?וד טשינ --- וד

 רענעגושמ

 ,...טקנעברַאפ למיה םוצו לָאמַא ךימ בָאה'כ

 ..,לָאמַא ךייט םעד ייברַאפ ייג'כ

 ,..ןייג ןריצַאּפש טסנעלפ וד ווז

 ,סיוש ןיא למיה ַא) טניוװ ,רע טגיוװ

 ...ךעלדנרעטש עקידנכַאל טימ

 1ל?



 !ךָאנ --- רעשיפ ס'היכרב !ךוב

 - -.   ,.םיילְש ןוא ןכוז ייז !ַאכ-אכ-ַאב
 ,ךַאּפ ןוא ךימ גיוו ,?מיה ןיא ךימ גיוו ךיא
 ןדמוערפ א רנּפ ַא ןּפעלש ייז יוו עז

 !ַאכ-ַאכרַאב

 ,טרַאװעג ןבָטה ײז ןבלעװו ףױא ר ע ס ּט ֹל ש רער א ם 1 ט 5 ּט יד)

 (ןיירט טילָאּפ ןיא ןעמוק = |

 . םיטַאבעלַאב
 ,ףיילש ,רעטסיימ ,ףיילש

 !טייק ידו טכערב

 (םענעגושמ םוצ ,סע טוט רעסָאלש רעד זַאו

 !טנַאה א ןשַאווװ לָאז טנאה א

 - ןהנוא ןעיײדּפַאב טסעוו וד ןוא

 רעביור םעד ןופ ,ןהיכרב 'ר ןופ

 רעציטשרעטנוא ןייז ,בר ןופ ןוא
 ,טלעצבוט-םוי ןוא ש"חה רַאפ

 .ץלא ןעמונעגוצ זדנוא טָאה'ר

 רענייַא |
 | | ...לימ יד רימ ןעגנודעגסיוא

 רעטייווצ

 . ...טכַאּפ ידו רימ ןסירעגסיוא

 רעטירד

 - .=ןעמונעגקעוװַא ךייט םעד רימ

 רעטרעפ

 ...קנעש-תבש ידו --- רימ

 סמעדזיא יד טימ ,ןיז יד טימ

 .טלעוו יד ןייא רע טננילש

 :(קידגּפַאבסיױא .ןרעדנַא םייב רעגייא)

 !הרות רעד ןופ דובכ םעד ןוא --

 !תוסנכח ןוא תואצוה יד --
 !תישאהכו ןוא הדותזזתחו --

 טעטש יד ןוא ,תוילע'ד ןוא

 ,טנעוז חרזמ עדייב יד ןופ
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 ןעמיטש רעבייוו

 ...רעטצונעפ ידו --- ?ושחרעבייוו יד ןוא --

 -- ,עטַארק ַא ווװ ,גנַאהרָאפ ַא ווו ---

 !לוש ןופ טרָאװ ַא טרעה עמ ווו ---
 ,רעטכעט יד רַאּפ ןוא בייוװ ןרַאפ/ -- |

 !ןרינש עטננערבענּפָאדַא רַאפ

 - ,גיצנרייװ ,סעלטַא ,טעמַאס --
 ;ןסילּפ ענרעבליז ןוא דלָאנ

 ,רעכיטנרעטש ,רעכיט-ןטסירכ

 --+ -=- ,רעצנייטש טימ ענעגנַאהַאב ןוא

 0 ,תולד רעזדנוא ןעמעשרַאפ ןוא

 סוחי רעזדנוא ןצרַאװשרַאפ ןוא

 ...עצקָאטש יד ,ענעמוקענפיוא/ד

 םיטַאבעלַאב

 -?טעטש םעניא ךיז טסקַאוועצ רע ---
 .ךיז טסינעצ ןוא ,ךיז טיײרּפשעצ ןוא

 "= רעטקימ ןיא ענישטשָאר יא יו

 ,ןּפמורשעננייא ןרעוו ריס ןווא --- 

 | ,ןסױטשענּפָא ,ןגיוצעגנייא

 - ...םיא טציש רעד ,בה רעטלַא רעד ןוא
 ?!יוזַא ןיד רעד !ױזַא ןיד רעד,

 ;בר רַאפ ךיד ןכַאמ רימלעוו =

 ,ןצעז ךיד לוטש רעסיורג רעד ףיוא

 ,ןבענ לטנַאמי ןטצנעש םעד ןוא

 ,ןעקנעש למיירטש עטסכייר סָאד ןוא

 ...רָאה"רעבליזװ עטסגנעל ידד טימ

 ,ןעיוב ריד זיולק עיינ ַא ןוא
 ןביירש תורות-ירפמס עיינ

 ..לעפ-ןשריה רעטסנייפ רעד ףיֹוא

 רעבייוו | 

 + ,רעטכעט יד ןוא ,עלַא רימ ןוא

 ןעיינ רימ'לעוו --- ןרינשי יד ןוא

 ,טעמַאס ןופ ךעלעטנעמ עטיור

 .רעבליז ןוא דלָאג ןעניּפשַאב ןוא
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 םיטַאבעלַאב

 ;ןטסערט רעבקיז ןעגנעהַאב ןוא

 ...עטדלָאנרַאפ ןייפ ,ןעניורק טימ ןוא

 ,ןעננילק ןלעוו ךעלקעלנ יד ןוא

 ,..ןלייט םידוככ טסעוו וד ןוא

 ..,רעטכָאט סהיכרב רָאנ סענרַאפ וד

 רעבייוו

 עטסנעש יד ריד ןבענ רימ'לעוו

 ,חלכ ַא רַאפ עטסכייר יד ןוא/

 -- ,ןלעטש הּפוח ַא דלַאב --- וטסליוו

 רעמזעלק יד הנותח רעד ןֹוּפ

 ,ןּפעלש רימ'לעוװ רָאה ידו ייב

 -- -- דרָאב רעד ייב --- ?'בר סָאד ןוא

 טפיילש טָאװ ,רעסָאלש םעד רעסיוא ,ּפָא ךיז ןקור ,ליטש גנילצולּפ ןביילב)

 (עגעמוקעגנַא-ײנ רַאֿפ סערש סא ,טנעװ יד וצ ,רעטײװ ץלַא

 תוכאלמ-ילעב

 ,לייפ ,לייפ

 ,לייפ ןובשוח -רעזדנוא ףיוא

 . ,ןשאוװ עטייווצ'ד טנַאה ַא לָאז

 . ,ןבערבעצ ךָאי יד זדנוא טסעוװ וד

 ;טכַאּפ יד ןייז וטסעוו לטבמ

 --- ,ןסע רימ ןליוו רענייב טשינ ,שיילפ |
 -- ץוח תטיחש ןכַאס ריתמ

 !קנעש-תבשי ןוא יירפ --- ןווייה

 !שיפ טימ ךייט רעדו זיא רקפה

 רעלכייּפש יד ףיוא ןסייד רימ ןוא

 !ןצייוו יד טימ ,ןרָאק ןטימ

 ,ןסייה טסעוו וד ,ןזָאל טסעוו וד

 ...םעז וצ טיודבו ןסע רימ'לעוו

 (עגעמוקעגנא-יײנ רַאְפ פח ןטערט) |

 סעקינזיולק
 ,לייפ רעטסיימ ,לייפ

 - !לייפ ןובשח רעזדנוא ףיוא

 6 ;טנַאה ַא טשַאוװ טנַאה א
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 ,ןעיירפַאב טייק ןופ םיא רימ'לעוי

 ןבענרעביא ךָאד זדנוא רע טעוו

 ,תועבשח יד ,םיפוריצ יד

 רעצרעה יד זדנוא ןעיירפַאב ןוא

 ,טפַאשקנעב רעקידנגָאנ רעד ןופ

 -- -- טיונ רעקידנקירד רעד ןופ

 ,ןעמָאנ ןייק טָאה סָאוו ,קעדש רעד ןופ

 ,בייל ןופ טיודַא טולב סָאד טניוז

 רענייב ןופ סיורַא יילק יד טיצ |

 --- === .ןריחעג יד זדנוא טנערבראפ ןוא

 ,זיולק ןטלַאק ןיא טכענ עצנַאנ

 ,ןייא םנטַאש עצ:אווש רָאנ טפאז מ

 !ןטניוװ יד ןופ ןנָאלק'ס רָאנ טרעה'מ

 ,ןעיירפ םעניא ,ןסיוה ר ןיא ןוא

 ,רעזייה עביוט ,עמוטש יד ןיא

 ,עטכאמהאפ רעיוט-ןואזדיט יד ןיא

 ,רעבייוו ןפָאלש --- ןטעב יד ןיא
 ןצענ יד ןיא ,ןדיימ ןפָאלש

 ,רָאה עננַאל-טלזיירקעג ןופ

 ...עקידנעמַאלה רעייפ רעדָא

 ,,,תומולח עקיציה יד ןיא

 ,םיורא םיפ עט'קַאנ ןקערטש

 ...רעזדלעה עט'קַאנ ,טנעה עט'קאנ

 ...ןטסירב עדנוד ,םעטָא רערעווש

 ,טפַאשקנעב רעד ןופ זדנוא יידפַאב ,ָא

 !ןצדַאוװש םענופ ,רעייפ םענופ

 ןעננעדב םידש ,תוחור ןלָאז

 !ןטעב יד ןיפ רעדמעה יד ןיא

 -- -- תומשנ יד ןפיוקרַאפ דימ

 םיבצק

 (ּפָא ענעי ןפפטש ,ןֵא ןפיול)

 -- !ןובשח רעזדנוא ,רעטסיימ ,ףיילש

 ;סעבדָאטו יד טימ ןעייג דימ'לעוו

 --- ןסקָא ידו ייז ןכַאמ הפידט
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 רעקידניז

 (קידגטעב םימחר)

 | ,טייג .,.טייג

 .ןרעטש-ןסקָא רעטנוא ןעילג ןגיוא-ךעלמערעוו

 (לסע טימ)

 - ,רעכייפ ערעייא ןופ טסנוד רעד טקיטש ךימ

 | | ...טקיטש םעטָא רעייא

 (גנורערגערַָאט)

 ---טייה רעד ףיוא ךימ טזָאל

 : !ןייֵלַא טליוװ דייא סָאוו ,טוט

 םיטַאכעלַאב
 !ןסייהעג טוג ?ןליוו רימ סָאװ

 !קירוצ הנותח רעד ףיואי
 !רעסיורג רעד וצ ,הדועפ רעד וצ/

 !ןפיוװ רימ/לעוװ ,ןסעדפ רימ/לעוװ
 ,ןכערבעצ ץלַא ,טרוכישירַאפ ןֹוא

 ,לָאטסירק סָאוװ ןוא זָאלג סָאװ ץְלַא

 ...דלָאג ןוא זיא רעבליז סָאוװ ץלא

 (ּפָא) |
 תוכאלמ-ילעב

 !ןפיוװ רָאנ טמוק ,ןסעהפ רָאנ טמוק

 ןקיש רימ'לעוו ,טרוכישראפ ןוא

 !ןָאה ןטיוד'נ ,ןָאה ןטיוד'נ

 לנילפ עטיור ענייז רע לאָז

 ןטײרּפשעצ ןוא סיוא ןקערטש

 ,רעלכייּפש עלופ סחיכרב רעביא

 ..ןעקנעש רעביא !ןטיילק רעביא

 ןענעדב לָאז טיור !ןטכייל םיא לָאז

 -- שדוח םעיינ םוצ, לָאמַא יו

(38) 

 סעקינזיולק

 ןפיוז רימ'לעוו ,ןעקנירט רימ'לעוו

 :ןטכָאנרעד ץנַאט-הלכ וצ ןוא

 !ץנַאט-הקב !ץנַאט-הלכ
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 ,טנַאהו יד ביג חלכ ,הלכ --

 !םיוא סע סייר'כ ,?כיט א ןָא

 | .טנאה עסייוװ יד ,טנאה יד ביג ---

 -- טלַאװעג טימ ךיא םענ ?טשינ טסליוו

 !םוק ןצנַאט -- םוק ןצנַאט ---
 ןקירד יז לעוו'כ ,ןזדלַאה יז פעוו'2 --
 !ןקידנענערב םֹוצ ץראה םעד וצי

 לסקַא יד ףיוא ןּפַאכ יװ לעוו'כ ---

 ,ךעלטנעה עסייווירָאמרַאמ יד ייֵב

 ,רעטצנעפ ןכרוד ןָאט גנורּפש א ןוא

 | !ןיירַא טכַאנ ןיא ,סױרַא סָאג' נ

 (פָא) |

 םיבצק

 ,ןפיוו רימ'לעוו ,ןעקנידט רימו לעוו

 ,ןפרַאש רימ/לעוו ,טרוכישרַאפ ןוא

 ,רעסעמ עטיירב ןפדַאש ,ןפראש

 !םיטחוש יד ןופ רעכייב יד רַאפ

(8ֵ5) 

 רעקידניז

 (רעסָאלש םוצו

 | !ךַאז ןייד קידנע ,ףיילש ,ףיילש

 רעסָאלש

 ?ןובשח סנעמעוו ףיוא

 (פָא) |

 רעקידניז

 טוורפ ,ןסײררעביא יז ליװ ,טײק רעד ןופ גגיר טמטסײלשעגגײא יד טפטב)

 (ןײג ןוא טגעה טיצנ

 !טפַארק סָאוװטע ןעוו

 -- ןיוצ ןייק ,טנעה ןייק

 !ץרַאה ןיא זיוד ַא טילבענ טָאה סע

 ,ןעוועג לָאגיטכַאנ ַא ןיב'כ
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 -- ןעגנוזעג דיל-סגנילירפ יינ ַא

 .--- ןיורק ןוא לטנַאמ ןיא גינעק ַא ןֹוא

 (ךָאנ טשיג טיג טייל יד זו |

 !ףליה ,ףליה

 (וצ קנַאב רעד וצ)
 | --- ?טספאלש

 -- ,ןפור וצ רעכעה ארומ בָאה'כ

 --- ןעלמַאזרַאפ סנטָאש ךיז ןלעוו'פ

 (ץַאס עצרַאװש ַא ךיז טוײטװַאב ריט לוש רעד וןופ ססמיזעג ןפיוא .עזי 13)

 .{וטסיבו רעוו
 ?טרָאד ןֹופ טסמוק

 - ?וטסמוק המשנ ןיימ ךָאנ
 | ?טייצ יד ןעמוקעג

 ?טפיוקרַאּפ יז בָאה'כ |

 ,עכיוה א ךָאד ךיאא בָאה

 !טפיוקרַאפ עצלָאטש-ךעלגינעק א
 ,עטרעדינרעד ַא בָאה ןוא

 -- ענעגיּפשַאב ,ענעטארטעצ

 (סערש רעדנגײטש טימי

 ,ןדנעוו טשינ גיוא ןייק ריד ןופ ןעק"כ

 ,רימ ןיא המשונ ייד תנַאלש ַא יוװו טספושיכ

 יז טלּפַאצ עלעגייפ ַא יו

 -- רימ ןיא טרַאטשרַאּפ ןוא

 | ,ךימ זאָל

 ,רענעדנובעג א ,ךָאד ןעק'כ

 -- ןפיולטנַא טשינ ריד רַאפ

 ,בָאה תונמחר ,טסיב ֹוד רעוו !

 .סיוא ןריהעג ידו רימ טסנעדכ

 .חמשנ יר ,קילב ןייד טימ
 - -- סיוא ןגיוא'ד טימ רימ וטסגיוז

 ,ריד רַאֿפ ךימ קערש"כ

 ,םינּפ ןפיוא ביוטשי ןיא ריד) רַאפ לַאפ"כ

 פד ד-ס == םיֹוא ךימ קערטש'כ

 (סע טוט)
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 / בר
  (תונמחר סיורג טימ ,תוצח וצ קידנעײג)

 !טָאג רַאפ ביוטש ןיא -- ױזַא ,יווַג

 ;ביוטש ןיא ןעמָאנ ןביל ןייז רַא

 םערָא ןייז סיוא ןקערטש טעוװ ר

 -- ךיד ןבייה ןו

 --- ךייד ןעקנעדעג לעװ ךיא ןוא |
 ,..ךיר ןענָאמרעה תוצח ייב ןוא

 (פערט שרדמה'תיב יד וצ/

 (גגַאטרַאפ)

-/ 0 

4 

 46 ++ ן9
 * שי

 טקא רעטירד

 8 ןוצ רָאנ ,ןעלטײד :טעבעג סָאד סרעטיצ טפול רעד ץא .טייצ-תוצח)
 ןוב --- םלוע ןרעסערג ַא טפ שירעג סל8א ;לוש ןיא ,סלוע סעילס רעײז
 עקיִבליִה עגלצנײא טעבעג ןיא ןײרַא ולֲאּפ טײצ ןט טייצ ןופ .שרדמח-תיב

 .(קיסמ הגותח רעקיטימרעביא ןַא טפ רענעט רעפרַאש ןוא

 -ילשעג ןפיוא טײק יד טסײר רעקידוגיז ;רעגעלעג ןפיוא טגיל רטנעגושמ}

 (דימ טבײלב ,ןײט ווא טנעה טימ טרָא סענעפ

 רעקידניז
 | ,טפַארק ןָא וויא

 טפארק רעטסכעה רעד וצ ןוא

 !ךעלנע יוזַא

 (ףיוא קירעגײו ךיז טצעז רענעגושצמ)
 -- ןעוודי א

 ;ןעמרוטש וצ ןטלעוו ערעטצניפ
 -- תומולה
 ,עקידנלַארטשנוװ ,עייג

 ענעסַאנַאב  גנַאזעג טימ
 .ןפַאשַאב וצ ןטלעוו עקידנעילב

 -- םענעעשעג לָאמ-ןייא ןופ ןוא

 | !טייק רעד ףיוא |
 ץרַאה םוצ ןנאלש

 -- טעבענ ןסָאלפעצ ןלאוי

 ,ענעסַאגעצ רעצהעה ןוא תומשינ
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 -- טשינ ךיא ןעק ןפלעה

 טכַאנ רעד ןופ תודוס יד רימ טקעלּפטנַא ןענייז ןוא

 | ,םיוש ריא ןופ .ךיז ןסייר סָאװ ,ליירג יד

 ,ןסאגה אפ טרעוו'ס רעדייא ,טולב ןופ טיײקמערַאוו סָאד ליפ

 ,ןעמאלפ יד ּפִא ןניוא יד ןיא רימ ךיז ןנָאלשי

 -- טקישעגסיױרַא ייז טָאה'מ רעדויא

 !גייווש ךיא
| | : 

 .ײברַאּפ סידגעמוק .תוצח 'ןצ ןיײרא לוש יא טײג ךײ רעטקיטעּפשראפ)

 (סױא רע טײּפש ,ןקידויז םעד

 רעקידניז

 !טָאג ףיוא טסייּפש -

 .פָּא וקָארשרעד ,דײ רעד)

 רענעגושמ

 (?ידגצעזפיוא ךיז)

 :טָאג טימ ךעלמייה טשינ

 ,ןגיוא'ד ןיא רעסעמ עטלאק ןופ ןצילב

 השני גנייא לּפענ ןיא ,רַאטש --- רעדילג יד

 | ,ןקלָאוװ רעד :טרעוװ רעטכידעג ןוא

 (שילָאּפ ןופ ךי דנעײגסױרַצ}

 | .ןרעטש עניימ ןלייצ רימ יינ' ב

 , .ֿפֶא רעגעלעג ןיימ ריד טעהט'כ

 | (ּפָא) |

 רעמכָאט סהיכרב

 (טעקַאנ בלַאה ןפיולוצנָא טמוק) |

 ...ריד וצ םוק'כ

 ,םעטָא ןקיציה ןייז רעטנוא ןופ

 -- טנעה עקיסייווש יד רעטנוא ןוּפ

 ..םיױרַא טעב ןופ דמעה ןיא טעמכ

 טטָארשרעד ,טשינ טרעפטנע רעקידניז רעד זַא)

 ?טסגייוװש
| 

 ?קילב ןייד זיא קינרָאצ-רעטצניפ

 .(גנורעדנעןָאט י

 !ייצרַאפ
| 

 ריד ןָא טנקיילעג ךיא כָאה ענה א

 'ו .ּפָאק ןסייוו סנטַאט םעד בילוצ
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 ,ץרַאה עקנַארק סעמַאמ רעד בילוצ

 !ןקָארשעג טָאּפש ןוא דנַאש טימ ןוא

 רעקידניז
 (רַאטש דָאנ צלַא)

 | ןייג

 רעטכָאמ סהיכרב
 --- ,ןעיירפַאב ךיד לעווכ

 | -- -- עטײרפַאב ןוא
 (בָא יז טסיוטש רעקידניז רעד זַאנ 1

 ?ּפֶא ךימ טסיוטש

  ףידגטעב ךעלטרעצ רעײז ,עזיוּפ)

 - !ןעוועג גנַאזעג ןייד ךָאד ןיב"כ

 !ןעוועג םולכ עקיצנייא ןייד ךָאד ןיב'כ
 --- םייקילייה ןייד

 רעקידניז
 טכעוושירַאפ

 זדֿכַאה ןטעקַאנ ןייד םורַא ךיז טָאה טלקיוועג

 + ן!טנַאה עדמערפ ַא

 ןעיולבילמיה ןייד ןיא ,גיוא ןייד ןיא

 / !טקוטעג ךיז רעדמעדפ ַא טָאה
 ,ןעוועג דימ ןּפיל ענייד ןענייז קילייה

 ,ןרעיוט עטכַאמראפ ייווצ שדקמח-תיב םיצי

 - ןדמערפ ַא רַאּפ יז טסָאה וד ןוא
 ..ןסָאלשעגפיוא םעטָא ןסייה

 ייז ךרוד וטסָאה טּפַאזעננייא ןוא

 !ןטָאש םעד שטנעמ ןדמעדפ ַא ןופ

 !ריד ןיא טסקַאוו דע ןוא

 ..ןטסקַאוו רע ןוא

 (םיופיס ךיז טלעטשראפ)}

 ,םוטקיליייה ןיימ ןיא טָאנּפָא ןַא

 = --- ץעג ַא --- םישרק-ישדק ןיא

 (םיגּפ סָאד טידנעײרפַאב)}

 .,טכעוװשהאפ טסיכ
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 -ףעטכָאט סהיכרב
 טעקס יד ףױא םיא רַאפ ךיז טזָאל)

 | .-- ייצרַאפ
 רעקידניז

 | | !גייווש

 !גנַאלק רעדעי ךימ טכעטש רענהעד עקידנענערבי יו
 ,דלי ב קילייה קילָאמַא ןייד

 ,טלעטשעגנעמַאזװצ ןרעטש עקיטכיל ןופ

  קילב ןטכעװשרַאפ ןייד ןופ ןוא

 - == רימ ןיא טֿפַאדטש |
 ..ןרעטש ַא ךָאנ ןרעטש ַא ךיז טשעל

 !ייג

 רעטכָאט סהיכרב

 | | ?ןיהווז

 ,סױרַא טעב סנַאמ ןופ ןיב/כ
 ...לעווַא זיוה סעמַאמ-עטַאט ןופ

 רעקידניז |
 ּי ...ךייט םֹוצ ,ךייט םוצ

 ,ןייר ןשַאוו ךיד ווורּפ
 | ...ןייר ןשַאוו ךיד וװּפ

 רעטכָאט םהיכרב |

 !טנוזעג ייז

 | .(ָא) |
 -- םמעדייא ןוא ןרינש -- רעטכָאט ,בייוו סחיכרב -- היכרב

 : ,ןשטנעמ '

 ..אד ץעגרע זיא/ זו טי

 -- ןעזענ ןפיול יז בָאה'כ --

 (שיִלֲאּפ םעד ןטכױלַאב) |
 ---.לֹוׁש רעד ןיא יז טכוז ---

 ,לוש רעבייוו רעד ןיא ---

 .!ףױרַא שרדמה-תיוב םוצי ---
 | / !טכוז סמעדייב יד ףיוא--

 ןפיױל ןרעטמַאל טימ ןשטנעמ .ײז טקיש עמ וװ ,ךיז ןפױלעצ ןשטנעמנ

 (ףיוה לוש ןרעביא טירוצ ווא ןיהַא
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 ןרי-תובח ךיז ןזײװַאב פערט שרדמה תיב יד ףױא ןוט ריט'לוש ןיא)

 (?וש'רעבײװ רעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא -- רעבײװ

 בייוו סהיכרב

 !ּפָא רעטכָאט עטריפרַאֿפ ןיימ רימ ביג

 היכרב

 ,גיוא ןופ ?ּפא ןקיצנייא ןיימ

 ,ץרַאה ןיא ליפעג טצעל ןיימ
 - ..ּפָאק ןיא ץנַאהעג ןטצעל'נ

 רעטסעווש א
 ..,פֶא רעטסעווש עטריפדאפ ןיימ רימ ביג

 היכרב
 ,קעווַא ריד ךיא ביג ץלַא

 .;ּפֶא רעטכָאט ןיימ רימ ביג

 ,רעטיה עֶלַא ,ןטיילק עלַא
 ,םעדייב יד ףיֹוא תואובת יד טימ

 ...רעלעק יד ןיא ךעלדנער יד טימ

 .ןרינש ןוא רעטכעט ,בייוו םהיכרב
 !קעװַא ץלַא ריד ַאנ ,ריד ַאנ --

 !ִּא רעטסעווש רעזדנוא זדנוא ביג ---
 ןרעטש ַא טָא --- !גנוריצ וטסָאהו ---
 ,פרָאנ-רעטיצ  עֶלַא וטסָאה --
 -- -- ןֿפערק ןוא ךעלגנידיוא יד וטסָאה --
 ,.,ןלַאבַא ןוא ,,,לרעּפ ,רעדנעביזחלַאה ---

 (בר םעד ךרור טול ןעמ ,ערַאװ ַא ךיז טכַאמ ּפערט שרדמה'תיב יד ףיואנ

 היכרב

 (םיא וצ קידנלאפוצ)
 ּובִר

 הרות רעייא ןופ חוכ ןטימ

 | !יװ טיירפַאב

 ;ןטלַאהַאב ָאד ץעגרע יז טָאה'ר
 טפדטַאװרַאפ יז ףושיכ א טימ

 ,םָאוו סעּפע ןיא

 ..,סָאוו ןיא ,טשינ סייוו'כ
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 ןעמיטש =
 (ףיוה'לוש ןרעביא טײװ ןופ)

 - ,ךייט םוצ טפיול ץעמע ---

 ,טלַאטשעג עסייוו ַא ---
 | ,דמועה ןייא ןיא ---

 : ...טלַאטשעגןעיורפ .ַא---

 (עזיוּפ) |

 ,קירטש ,ךעלפיש דניוושעג ---

 ,טלַאטשעג יד ןעגנורּפשעגנײרַא ---

 ,סױרַא טמיווש ,סױרַא טמיווש --

 - ,קירוצ ךיז טקוט ---

 ,סױרַא ּפָאק רעד טמיווש --- 

 ...רָאה עגנַאל יד ךָאנ ןעמיווש--

 טשידניז םעד רעסױא ,ּפָא שילֲאּפ ןופ עלַא ,ךיז ןרעטײװרעד ןעמיטש ידו

 !רעדור !רעדור ---

 ..!וצו ןטפערק עַלַא טימ טסיוטש ---

 יה סיוא ךייא טוט ..םיוא ךייא טוט די ידיד

 רענעגושמ |
 (קירוצ ףױה-ללש ןופ טמוק)

 ,למיה םעניא ןגיוװ ךיז טענו

 .ןליּפש ךיז ךעלדנרעטש'ד טימ

 .-..םקישענ םעד ףיוא יװ ךָאד טסָאה

 / טמַאב רעד ףױא ךיז טצעמ

 - !טנייוװש ןוא טָאג ךָאנ זיא'ד

 ענעסַאלעגסױא

 (ןפיױלוצנָא טמוק)
 טקעוועג ךימ ןטניוװ ןבָאה/ס

 | ,ןסירעגסיורא טעב ןופ ןוא

 2 יי ,ןנָארטעג ךימ ?נילפ יד ףיוא

 ...ריד וצ ,רעקידניי

 ,רימ ןיא טכַאװעגפיוא ןבָאה

 ,ץרַאה ןפיט ןיא ריד וצ םאלפ ַא
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 םַאלפ ידו ,רעקידניז ,רימ שעל

 ...םַאלַפ יד רעקידניז רעד ייב

 רעקידניז
 !ןייר טסיב וד

 ןעקנַאדעג עקידניז ענייד

  ,ריד ןופ סיױרַא ןעילפ

 ,ןכַאז עקידניז רַאפ תומשנ ןרעוו

 ,ריד ןופ ןפיולטנַא  ייז

 ,טכיל ַא רַאפ לּפענ ןוא ןטָאש יו

 ,לַארטש-ןנהָאמ ןטשרע ןרָאפ
 !ןייר קידנעטש ,ןייר טסביילש וד

 ענעפאלעגסיױא

 ,עייג ,ךיז ןבעוו עייֵנ

 !רעקידנעמַאלפ ,רעקידנענעדכב

 ,רימ טימ םֹוק ,רימ וצ םוק

 .,ענרעזייא יד טייק יד סייר'כ

 ,ןעיירפַאבו וצ ךיד טפארק יד בָאה'כ

 (לוש'רעבײװ רעד ןצ םיא טיצ ;טײק ןפ גניר עגעפילשעג יד רעביא טסײר)

 ,ףיױרַא ןיהַא ,ףױרַא םוק

 ,תוליפת יד ףיוא ,תוניחת יד ףיֹוא

 רעטעלב עטקייוועגכדוד יד ףיוא

 / -- ,ןרעדט ענעסָאנרַאפ טסיזמוא ןופ

 לוש עליטש ידו ןקעוו --- םוק

 ףלוש עטמוטשרַאפ קיד'העונצ יד
 ' טנוב ןטסכעה ןופ יירשעג טימ

 יב | --- קיִלְגנ ןטסטיור םענופ ןצכעדק

  (ריט'לוש רעד וצ ּפָארַא ךעלּפערט יד ןפ קיררצ םיא טיצ)

 ו יי + -- רעהא ,ןיינ ,ןיינ

 ,תכורּפ ןייז רימ/לעוו ןסיירּפָא

 !טקיטשעג טנעה עטסמורפ יד ןופ

 ,סיױרַא החות יד ןורֶא ןופ ןּפעלש

 טָאה רע ווװ טרָאד ,תועירי יד ףיוא

 ,טקידיילַאב ךימ ךעלדנעש ןוא ףיט
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 ,ןטלָאשרַאּפ ךימ ,טקנערקעג ךימ

 ,ןקיטש םערָא עניימ ךיד ןלעוו טרָאה
 ,ןענערב ךיד םעטָא ןיימ

 . .ןליק ךיד ןטסירב עניימ

 רעקידניז

 ((3 ףיוה'לוש דבוצ ךיז טיצ)

 --- ןיהוַא ,םוק ןיהַא ,ןיינ ,ןייֵג

 !ןכעוװשרַאפ טייקילייה ענעי

 ,תונעשיוה ןשיווצ ,לבייט םוצ טרָאד

 ,גערב ןפיוא לדלעוו םוצ טרָאד

 הניבש עקילייה-קיצראהמראב יד ווו ,טרָאד

 ,טגיוװעג םערָא עריא ןיא ךימ טָאזװ

 -  ;טמעטָאענ םינּפ ןיימ רעביא

 ןרערט עקילייה עריא זו

 ...טפירטעג ןּפיל עניימ  רעביא ןבאה

 טנעה עסייווזקילייה עריא ןוא

 --- = ,טעלנעג רָאה עניימ ןבָאה

 ןגיוא עקילייה-קילעזטייל ןוא

 עניימ ךרוד טלַארטשעגנירַא

 ,רימ ןיא המשנ עקילייה ַא

 !ןכעוושרַאֿפ םישדק-ישדק'ס !םוק ןיהא

 לגיּפש-רעסַאװ םענעּפמורשעג טכייל ןרעביא

 !גנַאלק-ןפרַאה סהניכש רעד ךָאנ טרעטיצ

 ,ןשטיינק עקירעטיצ יד ןשיווצ

 ךעלטעלבדַאנעשוה עקיצויּפש ןֹופ

 ,טפוד-םעטָא-ןזיור רעקילייה ריא ךָאנ טבעזושי
 טכול-הנבל ןופ ץענ רעד ןיא

 !ךָאנ טייקנייר ריא טבעווש

 (3ָא ךיז טלעטש)

 !ַאכ-ַאב-ַאב
 ,סיױרַא רעסַאוו ןופ הניכש יד טיצ'מ

 ,רעדילג ענעגנַאהענּפַאהַא

 !דמעה עסייוו סָאד טסעהפעגו

 ,בייל םורַא רָאה יד ןוא
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 -- ,טכַאמענוצ ןגיוא יד ןוא

 זָארג םענירנ טימ

 ,טפעלקראפ םיילש םימ

 .,,טפירט ,טפירט דעסַאוװ ,רעסַאוװ ןוא

 -= !םוק ,םוק ,ןיהַא
 (רעטײװ יז טיצנ

 רענעגושמ

 !ךָאנ ךייא יינ'ס
 !ךָאנ ךייא ייג'כ ; ' 4

 1906 ה (גנַאהרָאּפ









 שינַאמ

 -- םתסח ןט -- טסייוו ךיא

 ,םי א זיא טלעוו יד

 !שיפ ןענייז רימ

 ,טכעה ןענייז לייט)

 ....םכעלש טשינ ןעגנילש

 (?טשינ רשפא טגָאז

 ,םי א זיא טלעוו יד
 ןרועיש א ןָא טיירב
 ,רימ ןענייז שיּפ יד

 .םמ זיא רעשיפ רעד

 לא לא א == ,

 רעשיפ סלא ךיז טָאה רע

 !טלעטשעג ןבעל םייב

 -- למערעוו סָאד --- הוואת יד

 !טלעוו רעד רעביא טריפ

 לגנא יד ליוװ טּפאכ סע

 ;שיפ א ךָאנ שיפ א

 -- לטערעוו א ךיז טכאד סע
 ...שוק א ,רָאנ קילב א
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 למערעוו ןכָאנ דלַאב רָאנ
 .םירטש ןוא ןקַאה -- טייג

 | ,ןבעל טימ טקעעג)
 ;םילג טענופ ףוס א |

 ,ם) טסייוו רערעדעי ןוא
 ,םיא ןעק רערעדעי ןוא

 ,ןטש םעד ,קינדמש םעד
 ;םוניחג ןופ רֶׂש סעד

 ץעמע זיא ןטלעז ןוא
 ...םיחאב ןוא טמרישַאב

4 

 א

 ,יוליע ןא לָאמ8 ןעוועג זיא'ס
 ,ןליפא טלעוו יד טנעקעג טשינ

 :סאלק ןיא ןעועג ט ש יג
 ,טמאמ יד םורפ ,עטַאט רעד םורפ
 ,9טאס םידמול -- תהחּפשמ יד

 ןטאפ ןטסקע ןופ רַאג

 ,םינדמל ןוא םינואג עמאס
 ,"םינבר תיכ-ףלא  ןא םימ

 ;טלעוו יד ריא טימ טגנילק'ס
 ;ןגָאז עסיורג םיניבמ ןוא
 ןגָאירעביא עלא םעוו יז

 !דלעה רעודנוא שינַאמ

 ,גנוי רעליווו א זיא שינַאמ
 ,טנילשרעייפ לּפעק ט טָאח'ר

 !הרות טימ טליֿפץננַא
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 ,בראק ןיא ןיירא דלאב ךיוא טפערט

 !בראה יו ןייז ם"במר רעד גע

 !ארוק-ללעב א ךָאנ וצרעד ןוא

 !םכַארּפ א -- גנוי רענייש א ןוא
 ,טכַאנ יד יוװ ןקָאל עצראווש

 !ייווצ ןזיור -- ןּפילױעמראק
 ,ןגיוב יד יו ןעמערב עצראווט
 ,ןגיױא עיולב למיח רעד יו

 !ייז ןיא םנערב רעייפ א ןוא

 ,טבעל םיא ןיא לדנייב רעדעי

 ;טבעווש רע רַאנ ,טשינ םייג רע ןוג
 /  !ףיירפ א ויא ןקוקוצנָא

 ַאלב ןוא טיור ןרעוו ךעלדיימ
 ,סָאג רעד ףיוא ךיז טזייוו רע זא

 !םייג שינַאמ רענייש רעד זא

 רדח ןיא ןציבר עננוי'ד

 ,רדסכ גמ ןצנאג ה טציז

 יםלענק עמ יוװ ,טשרמולכמ ,טרעה

 ,טנערב ךעלימ יד ,ךיוי יד טפיול'ס
 ,טנעה יד טגיילראפ טציז יז ןוא

 !טלעווק ןוא ןשינָאמ ףיוא טקוקי

 לדָאה-עגייש --- חנכש רעד ןוא
 ,לדָאנ יד םיורא טנַאה ןופ טלאפ

 !ירעה שינַאמ רעודנוא ךיז זָאל
 ,ךטד ,םעטַא ריא טלעפראפ סע

 ,ךָאמש א ץראה ןיא טינ סע ןוא
 ...ןרערט עפסייח ןעפאק סע -- ןוא

 28 לא לא

 ,שינַאמ רעזדנוא זיא דלָאג יו -- ךֿאד

 ?שינרָאג רֶע טסייוו םעלא םעד ןופ
 !טפעלּפעג טסיב ,ןטש
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 ,ארמג טַאלב א ביל טָאה רע
 ,ארבס א וצ קשח טָאה רע
 "הרּפה תא חגנש רוש

 !טפעשעג ןייז זיא םָאד

 טלמץעד ןבָאה טבעלעג
 ,םיטאבעלאב עטלא יד ךָאנ

 ןלירב ענעשעמ טימ

 .םיתב ענרעבליז ןוא

 תורמע ענעדלָאג
 .תוחומ ענרעזייא ןוא

 ןרָאי ערעדנא
 .תוחוכ רעדנא רָאנ

 שרדמה-תיב'ס לופ
 !ּפעק ץענעּפראק טימ

 ,שילָאּפ ןיא ךָאנ טנרעל עמ
 .ּפערמ יד ףיוא טציז עמ = |

 תוצח ראפ טשינ טרעוו סע
 ;ןשָאלראפ לטכיל ןייק

 ,ךעלדנער וצ סעבשזַארּפ ןוא !
 !ןשָארג'מ הרות ןוא

 שינַאמ טָאה טלמעד ןוא

 ;טמשעג יוליע םלא
 ,םינבר עטסערג יד

 :ךמערפ רעד ןופ ,טייוו ןופ

 ,וועשטשאל ןופ שיטַאּפ רעד
 ,ץיזָאק ןופ "יניס , רעד

 לודגה רואמ רעד
 ,ץישזָאבלזאמ ןיילק ןופ
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 ענשימא ןעמוק ייז

 !יוליע םעד ןרעהראפ

 :חחמש ראפ ןצנַאט ןוא

 "ןץולואנד אתלחתא,

 ןוז אזא טָאה סָאװ ,ןטאט םעד זיא ליווװ --
 יעיצרעד ן'טעוו סָאװ ,ןעמאמ רעד זיא ליווו

 !טנַאמראפ םיא סָאװ , רוד םעד זיא ליווו
  ןריובעג םניוזא טרעוו ןטייצ םחישמ ןיא
 -- "!ןרעיוט ענייד ןפע ,םילשורי ,א

 !טגנַאזעג םינבר ע ל א ןבַאה סָאד

,( 

 ,טררא גראב ןפױא
 ,גראב ןכיוה ןֿפױא

 ןקיבייא םעד טגָארט סָאװ
 ,קראק ןפיוא יינש

 -- טררא גראב ןפיוא
 + ןבירשעג ןיא סע טול

 הבית רעד טימ זיא
 .ןבילבעג ן'יימש חנ

 ןטסאק ןופ םיורא זיא ןוא
 ,תפי ןוא םח ןוא טש טימ

 ,תויח עלא טימ ןוא

 ..תופוע ןוא תומחמ

 ןעעז עלא ייז ןוא

 ,ןגיוא ענעגייא יד טימ

 למיה ןיא טגנעה'ס יו

 !ןגיובנלאפ םטָאג

 :דעובש טטָאנ ןרעה ןוא
 !טלעוו ,ריד ךיא רעווש ָאד,
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 ןלעפ טשינ ריד טעוװ םע
 !םלעק ןייק ןוא ץיה ןייק

 ,עגרה ןוא חחצר שמָאכ
 ,רטמ ןוא עיבנג שטָאפ = |

 ןעיּפָאט טשינ ךיד לעוװ ךיא
 "!רעסַאװ ןיא לָאמנייק ןיוש

 ,תויח ןבָאה טצנאמעג
 ,טכא לע 'ג טָאה םח

 ץטשרע יד טָאה חנ
 ,טכאמעג המוכ

 ..עלא ןיוש ןברַאטשעג
 !ןראי טימ לקעפ א

 חבית יד ךָאד םיימש סע
  .ןרכול טנייה זיב

 !ןעיינש יד רעטנוא םרָאד
 טנאוו רעד ףיוא םגנעה'מ ןוא

 -- רהוצ רעד םויח-ד
 .םנאילירב רעסיורג רעד

 0 = ןיא ,טרָאד ןוא
 ,טסערפ ןוא ןעיינש ןיא

 לאה ךיז טָאה טרָאד
 .טסענ א ןטכָא יי טעג

 רהחוצ םעד ןגעק ןוא
 ירפ רעד ןיא עלא טמעק

 ענעדלָאג יד תיליל
 ,וצ ךיז ןקַאל

 ,טלזיירק ןוא ייז טמעק יז
 ,טעקַאק ייז טכעלּפ ןוא
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 ךיז טגיל לָא מ ס ןוא

 ;טעב ןיא טרעכייר ןוא

 םיורטראפ ןסץעומש  ייז

 ,םענעי ןופ ןוא סעד ןופ

 ןקאּפ וצ ןעמץוו

 ;םוניחג ןיא ןיירא

 ןסיימש וצ ןעמעוו
 רעטמיר ענרעזייא טימ |

 ןעלגערּפ וצ ןעמעוו
 !רעטוּפ ףיוא קיטשירפ םוצ

 ןגרַאמ םענייש א ןיא

 ,טראטש סע טננילק

 ,הבית יד טרעטיצ סע

 ,גראב רעד טלּפאצ סע

 לָאמס ריש טגנירּפש סע
 ,טעב םענופ םיוראי

 ךיז טזייוואב סע "!ןיירא,
 .דש א ןקָארשרעד

 רע טָאה טכארבעגטימ

 ,"טרָאּפטר ,-ארטפקע ןא

 טצרעקולש רע סָאװ םיוק

 ;טרָאװ א ךָאנ טרָאװ א

 !ךלמ רעסיורג ,ךא --
 ...ןָארט ןייד טרעטיצ סע

 ?ןעשעג זיא סָאװ --
 !ןָארַאב רעה דניוושעג

 ,ןלױּפ ךיירגינעק ןיא - -
 ,ץענערג רעד ייב טראה

 א = (גיש)



 עלעטעטש א ךיז טגיל
 .ץענעג א יו םיורג

 ,סע טעז עמ סָאװ םיוק ןוא

 ;ןטלעז ךיוא סע טרעה עמ

 ,ךעלסינ יו ךעלזייה

 ..ןטלעצעג תומש ןופ

 | ,קילדנעצ א ןצנאגניא
 . !רעגניפ ףיוא ןלייצ וצ

 : גניצ יד ןסייב םע
 !רעגנוה ראפ רעכעד יד

 ;תורבק א יוװ ליטש ןוא

 .םיתמ יוװ ןשטנעמ
 ,הוואת ןייק ,הוואג ןייק

 ;םיתנעת ןופ טבעל עמ

 -- ןשטייד ןייק ,םידיסח ןייק

 ,םויק א הרות טָאה
 -  ,םינבר ןסקאוו

 ...םיוליע טעשַאּפ עמ

 !ןואג א ךָאנ טסקאוו דניצ
 ןעמעשראפ ךָאנ טעוו סָאװ

 ,עטיל ןוא ןלױּפ ץנַאג
 .ןעמחעב ןוא טומאז ןוא

 ,ןסקַאו םיא וטזָאל ןוא
 ,יירפ םיא וטזָאל ןוא

 -- !הלילח -- וטסיב

 !ייבראפ תוכלמידוח

 ןריולראפ וטסַאה
 ...עטיל ןוא ןליוּפ ץנאג
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 -- !םולשוססח -- זיא
 ;עטוג-טשינ ןופ קע ןא

 ןגָאי זדנוא רע טעוװו
 ,סאה ןכעלקערש טימ

 -- ןחישמ ןעגנערב ןוא
 -- !סחו הלילח

 ,ומש-חמי רעד
 - ,טרעהרעד םע טָאה רע יו

 .חחמש יד םיא זיא -
 .טרעטשעג ןרָאװעג

 ,טכארט ןוא רע טניל

 ,טכאנ יוזא גָאמ

 ןרעטש םעד טלצניר ןוא ,ךיז טבייר ןוא
 !ןיורק תיליל !דלַאוװג ---
 ןיוש !בינג הצע ןא

 !ןרעקרעביא טלעוו יד ןָאק סניוזא

 !טראה זיא םונ יד ---

 ,טראוו ,ןאמ ,ןיימ ,רָאנ

 ,ןייצ יד רעטנוא ךָאד טקאנק יז

 !םיז זיא ןוחצנ

 ,זיּפש יד ןָא טיידג

 .ןיילא ןעמוק טעוװ ןטָארב רעד

 ,תונמחר בָאה ,טָאג ,ָא

 !המקנ ןכוז ייז

 תינעת ,ןדיי ,טלַאה

 !המשנ רעד ראפ

 ,ןגיוא יד ןעלדניווש סע

 ...טלַאק ןוא טרעוו םייח

 ,לרעה א ףיוא טננעה יז

 !טלאפ יז ,טָא ,טָא ,טָא



.8 

 !ךארט ,אר-אר-ארט
 ?ןעשעג זיא סָאװ

 ץעמע טרָאד טשינ טָאה יצ
 ?ןעזעג ןחישמ

 ?רפוש ןעמ טזָאלב ןעווי
 !זומת טשינ ,לולא ךָאד

 ענושמ רע זיא יצ
 ?שמש רעד ןרָאװעג

 ,טפייפ ןוא סע טזָאלב טָאװ

 ?טלאנק ןוא טרענוד סָאװ

 םעבמעד יד ןצאלפ וצ

 - ?דלאוו ןיא סענסַאמ ןו

 ,טלאנק ןוא טפייפ סע
 ...טקַאנק םע ןוא טצעז סע

 -- ארטסקע ןא טגָאי סע
 !טקארט ןופ טסָאּפ

 אזא טַאה רעוו ,ךא
 ?טרעהעג ןעגנילק

 תוחור יו ןעילפ סע

 !דרעפ יד ץיּפשאַנ

 ךעלקעלג יד ןעגנילק סע
 !רעיירפ לָאמא סָאװ =
 םעװָאקדַאּפ יד ןצירּפש סע

 .רעייפ ןוא ןעקנופ

 טקאנק ,ךיז טלגנעלש סע
 !שטייב יד ,םימחר ןָא

 ענעפָא טימ טייטש עמ
 ?שטיימ סָאװ :רעליימ

 השראת ירצה עדי
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 רעדנווו טָאד ןעזוצ
 טיורא ןענייז

 ,ןטעב ןופ עמקנארק

 ןיולק ןוֿפ -- םידמול

 -- רדח ןופ רעדניק
 ,םימ רעד ןיא םגייא

 -- םינותחת יד טנאה ןיא
 .םור רעד רעטנוא ןופ

 ,םהדוש א טפיול טראד
 טוי לז ליד ףיילב

 רעטעליוקרעד טשינ 8

 .טנאה רעד ןיא ןַאװ

 ןמיטניא טָאה טָאה רע
 .,מרעהעג | ןפייפ םָאד !

 דרש רעד ףיוש -- ףלח םעד

 ל'בר ןפיוא טילפ ןוא
 ,ליוק א יו ףיורא

 םטוח ןטימ ןיירא
 ןליומ םענעפא ןיא |

 עביוט א טפיול ָאד ןוא

 :טנעה יז ךיז טכערב ןוא
 !רעכעה ,ןדיי ,טיירש,

 "?ומנערב ףוז ,ן'דיי

 ךיז טָאה טזָאלעגסיױא
 ;טסָארּפ ראג השעמ יד

 עמוקעג זיא שטייד א
 !טסַאט טימ ןיצנאד ןופ

 = == אפ



 רע טָאה טגנערבעגטימ
 !טלעג טימ תורצוא רָאג

 !רהסמ א טעוװו ןייג
 !טלעוו א טעוו ןייז

 לטץעטש סָאד טָאה טָאג ןוא
 ,טקילנאב היחמ טימ = |
 למיח ןופ ייז טָאה רע

 :טקישעג רצוא ןא

 לשטייד סָאד טלדנאה סע

 ,תואובת יילרעלכ םימ

 !רעלָאמ ןוא דלָאנ טפיוק

 !תויהש ןייק טשינ טכאמ ןוא

 ענעדלָאג טימ טרעוו ץלא
 ,ןגיווועג ךעלדנער

 ךעליירפ טרשוו רחוס םעד

 !ןגיוא'ד ןוא } קימכיל ןוא

 ןעלדנאה ןָא ןבייה
 ...םינייד ..,םימחוש יד

 ןפױק ס סט ,ןֿפױל סט

 ...םינלמב ,םידמלז ֹמ

 ,הרוחס א זיא ץלא זא

 !ןגער א -- םושרֲאּפ ןופ

 ןרופ טימ םירעיוּפ ןוא
 !ןגעוװ יד ןגיילראפ

 ,הרוחס א זיא ץלא ןוא |

 !טלעטשעג ןוא טפיוקעג
 ךעלעדיי ןָא ןטיש

 !טלעג טימ ךעלפעפ
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 טקנעדעג רעוװ ,ךא
 ?טייצ ענעדלַאג אזא

 ןכַאװרעדניא טגָארט עמ
 !דייז ןוא סעלטא רָאנ

 ןעמ טכאמ תונותח ןוא
 :רדסכ ךעלגעטנַאט ||

 רעדיינש יד ןפרָאװאב
 .רעדיילק-חנותח טימ = |

 ןיוש טנעהח ןַא ןענייז סע
 ,ןבילבעג רעמזעלק יד

 ,ןסירעצ הּפוח יד
 ,ןבירעצ ןעגנַאטש יד

 ןחדב רעד ןיוש טָאה סע
 ;ןכאל וצ .חוכ ןייק

 טשינ סקאוו ןייק ןיוש טגירק עמ
 + ןכאמ וצ תולדבה

 !טָאטש טיורב ראפ ךעקעל

 ...!ןצנארעמַאּפ ,םינ ןוא

 לסעק א יו טכָאק סע

 !ןצנאנניא לטעטש סָאד

  טכארבעגטימ טָאה שטייד רעד רָאנ

 :טכארּפ א עלהדיחי-תב א

 !םיפ יד זיב ןקָאל ענעדלָאנ

 ,ןרעטש יד יו ןעשטשילב ןגיוא
 !ןרעה וצ דיירפ א -- לוק א ןוא

 !םיז-רעקוצ -- עמיטש א ןוא
 ,טננירּפש יז רָאנ,טשינ טייג יז ןוא
 ,טגניז יז רָאנ ,טשינ טדער יז ןוא

 !טכאנ ןוא גָאט קיטסול ,ךעליירפ =

209 



 ,עיראמ לוק ריא סיורא טזָאל ןוא
 ,וצ ריא זיוה עצנאג סָאד טפלעה

 !טכאל יז ןעוו ,ןכאל ראפ טקאנק

 !קָאלג א יו םע טגנילק !אכ !אכ
 | ,קָאוװשט רעדעי ,לדנייטש סעדעי

 רוצנאגניא זיוה סָאד !ךאד ןוא טנאוו
 ,רעטסוש רעד קעוװַא לֶא יד טגייל סע

 רעטסיוו רעד קילאשראמ רעד ןוא
 !ןצנאט ענורג ןייז טּפַאכ -

 ,טסימיסעּפ א זיא שמש רעד
 ,טסיזמוא טשינ -- ןבעל'כ א ---ןוא

 !ןסעזעג רע זיא גנַאלש א טימ
 ,טימ רע טכאל ,ונ ,עיראמ טכאל ןוא

 ,טונ ןוא טנוזעג ,ץראח ןופ טכאל ןוא
 !ןסעגראפ רָאג -- ?"השאב לוק,

 רדסכ טייג שינָאמ זא ןוא
 ,רדח ןיא ירפ ןגרָאמ ןדעי

 ,..רעיומ םייב ןייטש רע טביילב
 ,עיראמ טכַארּפ א טגניז טלמעד

 עידָאלעמ-ןלערט ריא ןוא
 !רעיוא ןיא ףימ םיא טגנירד

 !ףימ םיא ץרַאה ןיא ןיירַא טגנירד סע
 וימָאמ םענעגייא ןפיוא ןוא

 ,עידָאלעמ רעבלעז רעד טימ = |
 / ,ארמנ יד רֶע ךָאנרעד טגניז
 ,הרבפ עדעי םיעטמ זיא ןוא

 !וצ רעגניפ ןטימ ךָאנ טיירד

 ,ןרעמש ןפיוא טגיל םייווש ַא רָאנ
 ,ןרערט ןופ טכייפ -- ןגיוא יד ןוא

 ,דיירק יו סַאלב םינּפ סָאד ןוא
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 :טקוק ןוא ןציבר יד טייטש'ס !

 ??טיײטַאב סָאד סָאװ ,טפייוו רעוו ,יוא;

 - אא א

 ,ןעמונרַאפ רעטָאפ רעד |
 ;ןסעגרַאֿפ םעלַא ןיא

 ןטלעז -- םייח רעד ןיא
 .ןסעגעג תבש א

 ,רעטומ יד ךָאד טעז סע
 ;טדניושרַאפ שינָאמ יו

 :םיא טגערּפ ןוא ךיז טקערש יז
 ?דניק ןיימ ריד זיא טָאװ ---

 לוק ןייד ךיז טזָאל סָאװ

 ?ןרעה קידנענייוו ױזַא
 ןגיוא יד ןיא וטסָאה סָאוװ

 ?ןרערט ןוא ןרערט רָאנ

 ,סַאלב ױזַא וטסיב סָאוװ
 ?דניק םעקיצנייא ןיימ

 ,ןשָאלרַאפ ריד טָאה רעוו
 ,טניוו ַא רַאפ סָאװ ,גַאז

 ,ענייד ךעלעגייא יד

 ?תולדבה ענייש יד

 ןעמונעג וטסָאה ווו

 ?תוללי םינוגינ

 | יע ר ה ןיע ןַא ןָא
 - ,סרַאטש ןוא ייז טנוזעג

 ,ןעגניז וצ ךָאד טסגעלפ וד
 ,קירַאנַאק ַא יו טקנופ
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 ,ךַאלָאװ א,רעגײטשַא
 !ןכאז ערעדנַא יצ

 גונעת רַאפ ךָאד טגעלּפ סע
 ,ןכַאל רימ ןיא ץרַאה סָאד

 ןעגניז טסגעלפ וד זַא

 -- ;ןסע םייב תורימז

 ענעי רָאג וטסָאה טנייה

 !ןסעגראפ םינונינ

 .-,שרעדנַא רָאג וטסגניז טנייה
 ,טונ טשינ וטסגיז טנייה

 ,וצ ץרַאה סָאד רימ טמעלק סע
 ;טולב סָאד רימ טליק סעי

 רעפעמ טימ יוו טדיינש סע
 !גנַאזעג ןייד ץרַאה ןיא

  ,רעגייטש א ראפ זיא סָאװ
 ?גנַאג א ראפ זיא סָאװ |

+ 

 ןפלעה לָאמַא טסגעלפ
 ...לוׁש ןיא ןזח םעד

 ,תולוק ערעדנַא ראג
 ;ליֿפעג רעדנַא ןַא

 שרעדנַא ץעמע דניצַא
 / !סױרַא ריד ןופ טגניז

 ,ןבעל ןיימ ,ריד זיא סָאװ
 .!סיוא גָאז ןעמַאמ רעד

9 

 ,עמַאמ ,ןעד ךיא סייוו יצ --
 ?רימ ןיא טרָאד טגניז'ס סָאװ

 זיא ץרַאה ןיא ,רָאנ סייוו ךיא
 !ר'ירפ יוו שרעדנַא רָאג
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 ,רימ זיא'ס סָאװ ,טשינ םייוו ךיא

 ;ץרַאה ןיא ךָאד טגָאנ סע

 ןגיוא יד רַאפ גנילצולּפ ןוא

 ...ץרַאװש ןוא רעטצניפ טרעוו

 ןענערב וצ ןָא טבייה סע

 ;חומ ןיא רעייפ יו

 תולוק ךיז ןסייר סע
 :חוכ טימ םיוא זדלאה ןופ

 ,רימ טלעפרַאפ םעמָא ןוא
 ,טמורב רעד ןיא גנע זיא'ט

 ,ןטלַאהרַאּפ ייז ליוו ךיא
 !טסיזמוא ,רענעט יד

 לגייפ יוװ ןעילפ ייז
 ...טסענ ַא ןופ סױרַא
 ...ךיז טגניז ױזַא ---ןוא

 ...!מסעז וד יוו ,טָא

 ר

 ,ןעגנולקעג דיל ןיימ טלָאװ שרעדנַא
 ,ןעגניז שייוג םייוג ראפ לָאז'ב

 --- "!ןָאגראשז ,טשינ ,ןדיי ראפ טשינ|
 !ןָאמ ןטכער ןייק ,גנאלק ןטכעה ןייק

 ליפעג רַאפ ,עביל רַאפ טָאה'ס
 ...ליטס ןייק ,טרָאװ דנסאּפ ןייק טשינ

 ,ןציוו רָאנ טָאה שידיי רעזדנוא
 ;ןצילב עקנאלב ,ןציּפש רָאנ טָאה

 !ןזיּפש עטמסראפ יוװ רעטרעוו

 !ןזיר ןענייוו ,ןכַאל םיא ןיא

 ,רעטיב ןולָאיּפ יו ,לאג יו זיא'ר
 !רעטיר טימ בייל סָאד טשערד רע ןוא
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 !ןרערט ןוא טולב ןצנאגניא זיא'ר
 - ,ןרעה קורדסיוא ןדעי ןיא טסנַאק

 ,טדיז תורצ ןופ -- םי רעד יו |
 ...דיי םעד ץראה סָאד טכערב סע יו

 ,טרָא ןפיוא ָאד ץאלֿפ שטָאכ ,רָאנ !
 !טרָאװ םעראװ ךעלבעל ןייק טָאה'ס

 ,טאלנ ןוא טראצ זיא טרָאװ קיצנייא ןייק
 --  טאמ ןוא טיוט עביל ראפ זיא סע

 - "לצץעש , ןוא "ץאש , ,"עלעז , ,"לצרעח,
 ,לצץעלּפ-ץירקאל יוװ םעט א טָאה'ס

 ,ץלאז ןייק טָאה סע ,םעט ןייק טָאה סע
 !ץלאמש-ריזח ךָאנ טקעמש סע ןוא

 ,---זררשיילקוהאפדדיירוהופירלפשאד-י-ישדלייה קיל

 ,הנעמ-הנעט ןייק ךייא ןץוצ בָאה ךיא
 ;דמערּפ ךייא זיא עביל יד סָאװ

 ,רעסאוו ןופ םיורא טגנירּפש סונעוו
 !דמעה א ןָא ענאיּפ רעד ןוֿפ -

 ,ןגיוא עדנילב טימ רָאמא ןוא
 ;טילפ ,רֶע טּפיול טעקַאנ ,סעװרָאב

 - = ןגיובנלייפ א טימ-ךיז טליּפש
 ?דיי א ראפ ןסאּפ סָאד ןַאק

 לא לא לֶא

 !תועונצ עמאס רימ'בָאה רעבייוו
 !ןעגנאלראפ טשינ עביל ןייק טעוו'ס

 :תויהש ןייק טכאמ רעטכָאט רעזדנוא
 !ןעגנאטש-הּפוח ,םיאנת ,ןדנ

 ןדיי זדנוא ייב ךָאד טבעל עמ ןוא
 ;ןדירפוצ ץנאג ,םולשב ץנאג

 !רעדניק ןעמ טיש טשילַאטאפ יו
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 ,הרירב ןיא ראפ ,ןטלעז ךיז טפערמ

 | ;הריבע ןַא ךיוא דיי א טוט

 !רעדנווו ןייק זיא'ס ,רשבו םד

 :ןלַארּפ ,ןשטץעלּפ טשינ טעוו רע רָאנ

 ?ןלַארטש-רעבליז ןוא דנַאמ ,ענַאז,

 .רעייפ ראפ'שינ ,רעסאוו ראפ טשינ

 ,דניוושעג ןיירא הווקמ ןיא טפיול'ר

 ,דניז יד ּפָארא בייל ןופ טשאוו

 רעיירד ןטרַאה א ךָאנרעד טפראוו

 ןעקשוּפ ןיא ןיירא םנ-לעב םעד

 תינעת א ךָאנ רע טסַאפ ,רֶע ליוו

 .תונמאנ ףיוא ךיז טרעווש רע ןוא

 !עקשיש א טרעוו ןצנאגניא זיא'ס

 לא לא לא

 ןעוועג זיא לטעטש םעניא
 ;תלוּפמ א םינומדק ןופ

 ,ןעניווו םיצל ןנעלפ ןטרָאד
 .תולוק ןכַאמ ,ןריציזומ

 ,ןליב ,ןעשטיווק ,ןעשטואימ ,ןעיירק

 ,טניוו רעד יוז ןעשטסיווס רעדָא

 ךאוו רעד ףיוא טייג ךאד ןּפױא
 !טנוה רעצראווש רעטלא ןא םודא

 ,רעגייטש ןפראוווצסיורא טנעלפ'ס
 ,גָאװ רעד ףיוא ןדוּפ עצנאג

 ןזײװַאב ךיז ןגעלפ םע ןוא
  !גָאט ףיוא גָאט עטוג-טשינ יד

 ןטסירק ,ןדיי ,רענעמ ,רעבייוו
 ןםאג ץצנַאג יד גנאל ןכייוו

 ןטקָאװאב זָארג ןכיוה טימ ןוא

 :טאּפ-עטסוּפ ךעלזייח ןעייטש



 ,שינַאמ ךיז טזייװַאב טכַאניײב טרָאד
 ,וצ רֶע טייג הברוח רעד וצ

 :ןלזג א ן'ייב יו ץראה סָאד טּפאלק'ס
 !עירַאמ םיא ףיוא טדַאװ ןטרָאד

 :םיכאלמ ייווצ ןטיײלגַאב םיא
 ,רעטכעלש א טייז רעקניל רעד ןיא

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,ןוא
 !רעטכער רעד ןיא רעטוג רעד טייג

 םיא טמיור ךאלמ רעטונג רעד ןוא

 ;ןײרַא רעיוא ןטכער םעד ןיא
 המשנ ןייד !תונמחר בָאה

 !ןייז קידניז טשינ טָאנ ראפ לָאז

 ,ןפאשאב רע טָאה טלץוו יד ,סייוו

 !דרע'רד ףיוא סָאװ ,למיה ןיא סָאװ

 ,ןרעטש עלא ,הנבל ,ןוז

 .דרעפ עלא ,ןסקָא עלא

 ,ןרעב ,ןבייל ךיוא טגרָאזראפ רע
 ...רעדניר ןוא ףָאש הסנרּפ טיג

 ןבילקעגסיוא ךיז שטנעמ רעד טָאה
 .רעדנווו ענייז ןביול לָאז רֶע

 תומוא יד ןופ תיצמת םעד ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא ןדיי רֶע טָאה

 תווצמ ןציירד טרעדנוהפקעז ןוא
 !ןגױװועגּפָא ,ןטסַאמעגּפָא = |

 ךיד טעװ רע ןוא ,חבושת רָאנ וט
 !ןטלעגרַאפ תומלוע י"ש טימ

 .ןעד עיראמ זיא !ןכעראב ,יוא
 "?ןטלעוװ ןעצ טימ טרעדנוח יירד טרעוו
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 ,ךאלמ רעטכעלש רעד טכאמ קזוח

 :ןיירא רעיוא ןקניל ןיא טמיור

 !ַאבה-םלוע ףיוא טייצ ךָאנ טסָאה ,

 !ןייז לחומ ריד טעוו רע ןוא

 ?טקידניזעג טשינ ןבואר טָאה יצ
 ?עבש-תב ןוא דוד רעדָא

 ....ןדע-ןג ןיא ןענייז עלא
 !עבט עטונ א טָאה רע לייוו

 ,רערט א ,םורק עדַאיל ַא ןוא
 ,תינעת ַא גָאט-רעטניוװ ַא ןיא

 "!רעמ טשינ לעוװ ךיא , טרָאװ א ןוא
 "!תונמאנ ףיוא ריד טביילג רֶע ןוא

 ,םיכאלמ יד ןהנעט ױזַא

 ...גנַאל טשינ טרעיוד בושי רעד ןוא
 ,רעטצנעפ ןיא ןיוש ךיז טזייוו יז טָא

 .גנאזעג ריא ךיז טרעה סע ןוא

 ,ןגיוא'ד ןיא ריא ןענערב ןעמאלפ
 !ךיל ריא ןיא -- תוואת עלא

 ,ןגיוב ןופ לייפ ןיוש טילפ רֶע ןוא
 !טדיז ןוא טכָאק םע ,טולב סָאד ןוא

 ,ןעניּפש טנזיוט ,ןלירג טנזיומ
 ןרעה ןלייא ןוא זיימרעדעלפ

 ,ןשוק ,ןכאל ,ןעגניז רעייז

 ...ןרעווש ,ןודלאה ,ןשוק רעייז

 .עביל עטייה ריא טרעווש רע ןוא
 ;טנוזעג םייב ,ןבעל ןייז ייב

 הץעובש אזא :טלכיימש יז ךָאד

 !טניוו רעטסטכייל רעד קעווא טגָארט
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 ,תיציצ יד ייב ריא טרעווש רע ןוא

 ,ןיליפת יד ייב ,תואּפ יד ייב

 ...היׂשמ לש רפוש ייב ןוא

 ירא יידיש לערי טי

 עביל עסייה ריא טרעווש רע ןוא
 ,רעטיישראפ ןוא רעטנערבראפ .ץלא

 :ךיז טעב יז ןוא ,טלכיימש יז ןוא
 ...רעטייוו ,רעטייוו ,רעטייוו רָאנ רעווש

 :ןטאט ןייז ייב ריא טרעווש רע ןוא
  ;ןעמאמ רעמורפ רעטוג רעד ייב |

 ,ןדייז םעד ייב ,ןעבָאב רעד ייכ
 ..ןעמאווצ ךָאנ עלא ייב ןוא -|

 55 דרש רשעי ילזרשרליי

 ,לכיימש א טליּפש לּפיל ריא ףיוא
 ,ןצנַאלג עריא ןגיוא יד ןוא

 !רעמייוו ,רעטייוו :ךיז טעב יז ןוא
 !ןצנאגניא ןייז רעכיז ליוו יז

 ,ןריפראפ ןַאק רוחב ַא לייוו

 ...ארומ יז טָאה ,ןסעגראפ ןָאק
 ,תכורּפ םייב ריא טרעווש רע ןוא

 !הרות רעד ייב ,רתכ םעד ייב

 !רעכעה !רעכעה :ךיז טעב יז ןוא
 - !ןצנאגניא .ןייז רעכיז ליוו יז

 ,םעטָא ריא טימ טפושיכ יז ןוא
 ...ןצנאלנ ,ןעשטשילב ןגיוא יד ןוא

 ,רעכעה ,רעכעה ץלא טּפיירג רע ןוא
 ....!ןֿפורעגסױא ןעמַאנ סטַאג טָאה
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 ;רענוד ַא טלַאנק למיח םענופ

 . ןפיט םענופ םוניהג ןופ

 .רעדורעג א ,רעטכעלעג א
 ;חיר א טגָאי לבעווש ןופ ןוא

 "םעיָאװנָאק דָאּפ , ןיוש טילפ רע ןוא
 .ךייה רעד ןיא םיזעב א ףיוא

 ןטרַאד טררא גראב ןֿפױא

 ,רעדליּפעג א ,ןבעל א זיא
 ,חבית רעד ןיא טרָאד לאב א זיא'ס

 .!רעדליוו א ,רעכעלקערש ַא ןוא

 עקיטלעווענעי) ןלעּפאק ןוא
 ,ןריציזומ (רענייגיצ

 רעסאוו יוו -- רענאּפמאש ןוא
 !ןרינאקנאק תוחור יד ןוא

 ,עלָאמס רעסעפ טנזיוט --- ןּפמָאל
 ;ןטיונק ןענייז םיעשר יד

 לדש ַארטסקע ןַא םודַא טייג'ס
 !ןֿמױצ יד וצ לרעש א טימ = |

 !תיליל זיא ןגינעק יד ןוא

 ;ןצילב יז טָאה ןגיוא .יד ןיא

 עגנַאל ריא טגַָארט ? ַא ס ס ןוא

 .ןציּפש רעדנאבארב םימ ּפעלש

 ןסָאלשעג טייטש טרָאד ריט רעד ןיא
 ..טייק א ףיוא שינַאמ רעזדנוא

 רעייפ א ןָא ןיוש טגייל עמ ןוא
 !טיירגעגוצ זיא זיּפש יד ןוא

 .+י 8868
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 הלנע-לעב רעד
 (םעומש א)

1 

 ?דיי ,טשינ ריא טרָאּפ סָאװ

 ,טכעלש זיא געוו רעד --
 ,טכעדעג-עטָאלּב יד

 !דימ לדרעפ סָאד

 ,ןטייז יד םימ טעברא סע

 !דרעפ עקנינדיב ןיימ

 -- ןטייצראפ סָאװ ,סָאד טשינ

 !דרע'רד ןיא זיא ץלא

 !םעז ,לדרעפ'ס ןייב ןוא טיוה
 ,סָאבעלאב ,רימ טביילג ןוא

 י ןיילא שטנעמ רעד ,ןיילא שטנעמ רעד

 -- !סָאד טשינ ןיוש ךיוא זיא

2 

 לדרעפ סָאד טעּפַאלש סע
 ,םעּפאלש ןוא ,עטָאלב ןיא

 רעטנוא טלאה למיה רעד

 ...םעּפאק ןוא ,טעּפאק ןוא

 רענייב יד ךרוד טמענ סע
 ..מלעק עכעלסאנ יד

 רעפיט טלאפ לּפענ רעד
 !דלעפ ןפיוא ּפַארוא

 ןטנוא ןוא ,ןביוא ןוא

 ...רעטיש ןוא ,ךעליורג ץלא
 - - :םענייאניא ץלא טצפיז רע |

 "!רעטיב רָאג זיא טייצ יד ,
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 - צץמיטש ןייז זיא ךאווש
 ...ריש ןָא קירעיורט ןוא

 רע טדער יצ ,טשינ םייוו ךיא
 ...?רימ וצ יצ ,ךיז וצ

0 

 ,עטלא יד ןעמ טמענ ווו --

 ...?ןרָאי יד ןעמ טמענ זוו
 ךעלדרעפ טימ ךָאד טנעלפ עמ

 | !ןרָאפ וצ ןבייל יו

 -- ,הסנרפ א טָאג ןוֿפ

 ..ןענאראפ טשינ רָאג זיא'ס

 גיוו ןיימ ןיא לָאוװבא

 ..ןענאמשעג טשינ שטייב ןייק זיא

 ..ר ד ח א ןיא טנרעלעג

 !רוטּפ --- ןיוש ריא טעז -- רָאנ
 ,רעגנוה ראפ טשינ טבראמש עמ

 !רעטָאפ א זיא טָאנ ןוא

 ,גונעת א ךָאד ןעוועג
 ...ןביולג רימ סע טנעמ ריא

 . ןעילפ סע ןוא -- ףייפ א
 ...ןבייל יו ךעלדרעפ יד

 ...הוואנ ראפ רָאנ --- שטייב יד
 ...רעבָא ןוא רעבַא טקאנק

 ;ןטֿפולרעדניא טקאנק

 .!רֶטבַאה ןייק טשינ טלעפ סע

4 

 ,טָאבעלאב ,,יוא ---

 ;ןטייצ ערעדנא רַאג
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 ,טבעלעג טָאה שטנעמ א
 !ןטייל ייב ךיז טבעל סע יו

 לדרעפ סָאד זיא טַאז
 ...עלָאנעלאב רעד ןוא |

 ,עקירב יד ןיוש טנַאֿפשעג
 - ..הלדבה ךָאנ דלאב

 ,לזייא ןא -- טעברא עמ

 ..ןעניול וצ ךָאד טםגעלפ סע

 עקירב יד טייג ןיהא
 ...ןעניושראּפ רָאג פאנק טימ

 לבור רעטנזיוט רָאנ
 ..ןלדיי א ןעמ טיורמענ

 ,עינלעק רעד ףיוא טציז עמ

 !לדיל א ךיז טגניז עמ

 ,ךעלדרעפ יד ָאוװַארָאדז
 ...ּפַאס ןייק ,עלָאז ןייק

 ...ָאטשיװ ןוא ָאמיעה :רַאנ
 ..ֿפַאק ַא -- ןטלעז טשינ

 ,ןזעוועג זיא סָאד ןוא
 ...דניז ַא ,הדומ ןיב'כ

 ןעמ טלָאצַאב רשפא ןוא

 ..!דניצַא זדנוא ראפרעד

 (ריא טייטשראֿפ) םערָאװ
 :שטייט יד זיא "ּפַאק ַא;

 ,חללק עקירעביא ןַא
 ;שטייב עקיטסיזמוא

 סעלָאנעלַאב א

 ,ןעיַאמ קידעצנוק
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 ,םייח-לעב-רעצ סָאװ |
 ...םייחילעבירעצ רעוו

 .ןטייז יד ןיא טקאה עמ
 ...דנילב ריש ייז טכאמ עמ

 ,רעלדרעפ יד ןעמ טמענ ווו
 !דניצ ייז ןעמ טמענ ווו

 .ךעלדרעפ יד ןעמ טמענ ווו
 -- !טשוקעג ייז טלָאװ ךיא

 הבנגב ךיז טָאה רע

 יהיו ןגיוא יד

 - ךעלדרעפ יד ןרַא םע--
 ,ןגער ןייק ןוא יינש ןייק

 ןפלעווצ רַאפ קימיירפ
 .ןֶל ןגעוו יז ןיוש - קירוצ

 !לטעטש םָאד זיא טזייפשראפ

 ..לדער א --- רעמערק יד

 ...?םעּפ ןייז רעדעי טּפַאכ'ס
 ,לדעב ןיא ןיוש ץיז ךיא |

 ?םינוילע , ףיוא רַאג ןוא

 ..שירפ םייהַא םוק ןוא
 ,רעבַאה טיש רעסיימש רעד

 !שיפ טכָאק לדיירפ

 ,עלָאגעלַאב ,ךיא ןוא

 ,הרוק יוו רעכייר ןיב

 ךָאנ םייהַא רימ םענ ןוא

 ...הרוא ןַא תבש ףיוא
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6, 

 רימ'בָאה לכלושַא --- |
 ;רעדנוזַאב רָאג טַאהעג = |

 .,סלציּפ ַא ,סעקשטיניילק ַא

 !רעדנווו א רָאנ .ןייש רָאנ

 ,היחמ ַא ,טלַאמעג
 ...קנעב יד ,ןשיט יד

 ןעמ טגנערב געוװ ןדעי ןופ
 !קנעשעג א לוש רעד

 ,יסַאיװַאז ַא --- ןזייא טייג
 ;ריט רעד וצ סָאלש ַא ||

 ןּפַאצ ַא -- רעּפוק טייג
 ,רויכ םוצ םעיינ ַא

 חרזמ םוצ לבייש ַא
 ...זָאלג זַא -- ךיז טפערט

 :ךיז טריפ ױזַא ןוא
 !סָאד רעד ןוא ץנעי רעד

 .ןעמאוצ ךָאנ טּפַאלק עמ |
 ,טעמכ ןשַארג וצ

 הרות יד ןיוש טגירק
 .די ַא ,רתכ ַא

 . ..ךעלקעלג יד ןעגנילק סע
 ..םָאבעלַאב ךימ ליפ ךיא

 תבש ןופ גנוע רעד
 !סָאד טשינ ןיוש ךיוא זיא

7 

 ,ןרָאי עטוג ןעוועג --
 !אישק א ריא טגערפ סָאװ
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 ..למיר'ד 'צ) ...לגוק 'צ)

 ..י"שר טימ שמוח ןוא

 ..ןיבר ַא ןטלַאה רימ
 ..םיצ עלהרות סָאד

 ,רטפנ ַא ,ךעבעג ,ןיוש
 ..דיי רערשכ א

 עקַאמ ךיא בָאה םיא
 ןבעגעג רדח ןיא

 ,רָאי יירד וצ
 .ןבעל לָאז ,לטָאנ ןיימ

 ,לטָאנ ןיימ ךיז טזייוו סע |
 ..!השקשינ -- לּפעק ַא

 ..שמוח -- רָאי ןטרעפ םוצ
 !השרד ַא ,החמש א

 -- חווצמ-רב -- ןטכַאנרעד
 ,ןרָאי יד ןעילפ סע

 -- שממ :טגָאז יבר רעד
 ...ןורכז רעדליוו ַא

8 

 ןטַארעג זיא רע ןוא --
 .ןעמַאמ רעד ןיא ןײרַא

 ,ןענערב ךעלעגייא'ד
 ..ןעמַאלּפ ךעלעקעב יד

 ,טנעמיד ַא --- עבמב
 ;ןותמ 8 ,רעקימש 8

 /-- ןפלָאהעג טָאה טָאג ןוא
 ...ןתח א רע טרעוו
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 רָאפ ןוא ךָאד רָאפ ךיא
 ;טלעװ קיטש ַא עז ןוא

 . ,םוחי ןייק ךיא ךוז
 ...טלעג ןייק טשינ ףרַאד ןוא

 ...רעטסוש ַא טימ וט ךיא
 :ןרעה טזומעג טָאה ריא

 ..אביקע רעטסוש רעד
 .ןרעק סָאד -- ךקיע רעד

 ,רצוא ןַא --- לדיימ א

 ...זיור ַא -- לדיימ א

 ,לדיירפ ןיימ ךיז טםיירפ סע
 ..!םיורג רָאנ החמש יד

 ...דיחי-ךב ריא טגרַאזרַאפ
 !טרעשַאב טָאה טָאנ יו

 םילכ ץלַא טּפַאכ יז
 = ..!דרע'רד ןָא טעקסַארט ןוא

9 

 השעמ יד ןיוש סיוועג
 ,טרעהעג לָאמנייא טשינ

 -- "ןעקסַארט , סָאד ךָאד טקריוו סע
 | ;דרעּפ ןפיוא קרַאטש

 ,ךעלסיפ יד ףיוא טבייה סע
 .רעדניוושעג ןיוש טייג סע |

 -- רעטלַא רעד טצכערק -- יוא --
 !רעדניק ןופ תחנ סָאד

 הּפוח רעד ןופ זַא ןוא
 ..קירוצ ןעייג רימ

 עדייב ריש רימ ןרעוו
 ...קילג רַאפ עגושמ
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 לדיירפ ךיז טעשמעבעמצ

 ...ןכוק ןטימ טצנאט ןוא

 ,סע טצעזעצ שוא ךימ ןוא

 ..!ןכולפ וצ ןָא בייח ןוא

10 

 ,ןרַאנ ךיז ליוו שטנעמ א --

 ;ןגרָאזרַאֿפ ץלַא ליוו
 ,קינייו םיא זיא ם 3 יי ח

 ..ןגרָאמ ץלַא ,רעטעּפש ץלַא

 ..קענָא ןא ךָאנ ?ןוז א
 ,ןחישמ ףיוא טפַאה עמ

 ,ןרינש ,ךעלעדניוו
 ..!ןכיצ רעכעלייל ןופ

 ,ןזעוועג זיא םע
 !"םידוהיל , ריא טרעלק סָאװ

 עינלעק רעד ףיוא פָאלש ךיא
 !םידוביכ יד לייט ןוא

 עקירב רעד ןיא ריפ ןוא
 !ןייוו שַאלפ ַא ,גיו ַא

 רָאנ ןעשעג לָאז ךָארב ַא
 !ואב רעשיטניח רעד

11 

 !ןענַאגאװ -- םעקירב םיוא

 !טקאנק ןוא ןיוש טפייפ סע

 ,םעלטנעלַאב טיוט
 ..טקארט רעד ןסקָאװאב

 ,רָאנ טייז ַא ןיא טילפ םע
 ..!םפיול םע ןוא םפייפ טע

 ןטייווצ .ןכָאג טנייא

 ..טֿפױקרַאֿפ ךעלדרעפ יד
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 ,ךיז טדער סע יו טשינ ךָאד

 ;דלַאב יוזא טשיִנ

 ...ןעמ טלַאפ גנַאלנרַאי

 ..טלַאֿפ עמ ןוא טלַאפ עמ

 ...ןביילג טשינ ךיז טליוו םִע

 ...דלעפ ןיא טשינ טניווו עמ

 ..תוחיצר ןייק טייג םִע

 !טלעוו ַא זיא טלעוו ַא

 ןרָאװעג זיא'ס זיב

 ...ןברוח א לזייה ןופי

 .  .ןלאפעצ -- עקירבכ יד

 ...ןברָאטשעג -- לדיירּפ ןיימ

12 

 ןעגנַאגעג ךעבענ --
 ,..טלעוו רעד ןופ טיונ רַאפ

 חבצמ ןייק ןוא

 ..טםלעטשענ םויה-דע

 ...ןברָאמשעג לכש םייב
 ;ךיילג ױזַא טגָאז יז

 ןעימ ךימ לעװ ךיא,
 .ךייא רַאפ למיח ןיא

 ,תולוק ןכַאמ לעוו'כ

 .!ןדיז לָאז םימחר ןייז

 ןזָאלרַאפ טשינ לָאז ןוא

 ןדיי טימ הדע ןא

 !רעגנוח רַאפ ןברַאטש לָאז
 י.,,ץנוק ןייק טשינ זיא סָאד

 יז זיא ןירעגָאז א
 .ודנוא ייב ןזעוועג
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 ,.םישנ תרזע ןיא ||
 !ןגָאז יז טָאה טנַאקעג

 יז טעוו יצ ,טסייוו רעוװ רָאנ
 ?ןגָאלשרעד ןטרָאד ךיז

 ,םעוַארּפפ רעמ זיא טרָאד
 ..םתמה-ןמ ,ָאד יו

 ,ךעלדיי טימ לטלץוו ַא
 -- !םיה לוחכ ןוא

 ,רעכיילנ ךָאד זיא ריא רַאֿפ
 ירןעועג טשיל טאה יז זא

 ..ןכאז ערעטעּפש יד
 -- .טןעשעג זיא םיינ

13 

 רעכאוש טרעוו עמיטש ןייז
 .ּמִא םיא ךיז טסייר ןוא

 רעדניוושעג ןיוש טייג םע
 ;ּפָא-גראב לדרעפ סָאה

 עטאלב יד טמיווש סָאלב
 ,ךייה ירעד ןיא הנבל

 רעביא ךיז טיירד רע
 ךיילב ױזַא רימ וצ

 ;טגָאז ןוא קירעיורט ןוא
 ...גנירג טשינ ךיז טבעל סע ---

 ,תורצ ךיז ןּפעלש סע

 ,גניר 8 ךָאנ גניר א

 ..!זדלאה ןֿפױא טייק א
 ,ןוז רעד רימ טפיולטנא

 ...דיחי-ךב רעד טפיולטנא
 ...ןיחווז טסייוו טָאג
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 ..ןטַאמ ַא רעביא טזָאל
 ..לבייוו א רעביא טזָאל

 ,חמשנ עמורפ א
 ,לבייט א ,עליטש א

 ..טשינ טדער יז ,טשינ טנייוו יז
 ןגיובעגרעביא טציז

 ,לגיוו םעד רעביא
 ...ןגיוא 'ד ךָאד ןדייר סע

 ןייא דניק םָאד יז טפעלש ןוא
 (...רעקוצ --- יז טָאה לוק ַא)

 - == ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאוװו
 !רעקיטש רימ ןופ טלַאּפ סע

14 

 ,הנוגע ןַא ,טָא --
 ...ןטינשרַאפ ןוא טקַאהרַאפ

 ..!הכימס א שטָאכ רעירפ

 ...ןתוחמ רעד ...שטיימ'ס

 -- ,היחמ ַא ךָאד טָאה רע

 ס'אביקע זיא טמירַאב

 ,לטעטש ןיא טַאטשרַאװ

 .םהביבס םורא

 לווימש רָאּפ ַא סנייז ןופ
 ...ןלעווק ךָאד ןעמ טגעלפ

 ךעלשיט ייב ןציז סע
 .ןלעזעג קילדנעצ א

 -- ןגינעג וצ טשינ ןוא

 ..ןעגנוי ךָאנ ןלעֿפ סע
 -- םימשה בל דע

 ...ןעגניז םָאד ,ןּפַאלק םָאד
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 ,למשטש ןרַאפ ךיש ןוא

 ,ןרעיוּפ רַאפ לווימש ןוא

 ..ןשַאמאק --- םיצירפ רַאפ

 !ןרעיוד לָאז סע !קראטש

 | ..רעדעל ענעגייא ןופ
 !ןעגנערב םיא ייז געלפ ד י א

 ,ןדיינש יז טגעלפ רע
 !ןגנעל ףיוא ,ןטיירב ףיוא

 חמכ ףיוא םיא טָאה'מ
 ..טצַאשעג חמכו

 ...לדנַאב סָאד ךיז טכַאמ

 ...טצַאלּפ על'ָאביקע

 ...ןיוש טציילפרַאפ עשראוו
 !חרות יד רעסעב ןעק

 ...םניח יצחב ןוא
 !חרוחפ עשהבנג ןופ

 אביקע ןָא טצעז'ס ןוא
 רונש רעקנענדיב ןיימ

 | ,ןדנ ןטימ טסעק יד
 ..רימ ייב יז זיא דניצ

 ...ןטרָאד יו רעסעב ץלַא

 ..ןצישאב לָאז טָאנ

 ...המוכ יד טכַאמ רע
 ...!ןציז --- ךַאנ ןדיימ יירד

15 

 --  !עדייב רימ רָאנ טשינ ןוא --
 !ןצנַאט ןעייג עלַא

 ,ןטיה לָאז טָאג ,טקניז םע
 :ןצנַאגניא לטעטש סָאד
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 : ,סעכָאלעמלַאב סיוא

 ;רעגנירג טשינ רעמערק םעד
 רעלקעמ ןוא םירחוס

 ..רעגנוה רַאפ ןברַאטש

 הברוח ַא ןָא טכַאמעג
 !ןעקנערק רָאנ יז לָאז

 םיטַאבעלַאב ןציז סע
 ...ןעקנעש ענחפרט רַאּפ

 ...?ןטנעטַאּפ ףיוא טָאה רעוו
 ..!תוכבנג טימ טלדנַאה עמ

 ,םירכז ןציז רעירפ
 .תובקנ יד ךָאנרעד |

 לטרעווק םייב ךיז טלעטשיפ ןוא

 ..תרשמ א ,טסניד א

 ..בשוי ךלמ לא -- ןוא

 .תורצ זיא'ס ?ריא טרעלק סָאװ

 ...רעכָאװ רעד רָאנ טסקַאװ סע
 טגיילרַאפ ךיז טָאה רע

 ,ם י ר ב ק ערעזדנוא ףיוא
 ..טגיוז ןוא ,ךָאנ טנָאנ ןוא

16 

 ,ןטלעש ןעמ טגעלפ ךימ ןוא ---

 ...ןבולפ ןוא ,ןעלדיז ןוא

 ..ןיוש ןַאב יד ןעמ טמענ ווו

 !ןהישמ ףיוא טפָאה עמ

 ,תולג רעד ןיב ך י א
 --- ,חישמ זיא ןַאב יד |

 סנטַאט ןיא ריא לָאז סע

 ...!חור ַא ןטַאט
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 ןענױשרַאּפ ןכירק דניצ
 ;רעניב דךעלעקּפוק יו = |
 ,עטָאלב יד ןטסעמ ןוא

 ..רעניימש יד ןלייצ ןוא

 ;גיצנַאד טסייוו ץירּפ רעד
 !הרות יד ןיוש ךיוא ןעק

 ,טעדאלקס ןייק ןיוש ףרַאד עמ

 ..הרוחפ ףיוא רעגאל ןייק

 ,עשראוו ןיא ץלַא טפיוק'מ

 ...לווימש א ןוא קָאר א

 ןלעטשַאב רַאנ ףרַאד עמ
 .לווירב ַא רָאנ טביירש עמ

 ,קידייל ןעמ טייג שד  ןוא

 ..םאַּפ ןוא עטמסופ ןוא

 םיטאבעלַאב ןלַאֿפ סט

 !םַאג ןיא רעגנוה ראפ

17 

 !תורצ רַאפ ךיז טגירק עמ --
 ,מרסַא רעד ןוא ,טחש רעד

 תומרח ןוא ,געלש ןוא
 .טרסמ עמ ןוא טנערב עמ

 ,לטעטש םענופ קעה ַא

 םינּפ ןפיוא טלַאֿפ סע

 ,םימחוש יילרעריפ ןוא

 :םינבר ןצרעפ ןוא

 ..ןטייל רַאפ הּפרח א
 ..ןרָפי עכעלטצ ןיוש

 ,סעּפַאטע ןעמ טריפ ייווצ
 -- !ןרָאפ וצ ןעמוק יירד
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18 

 ,לָאט א רעטייוו טָא
 !רעווש ןיוש זיא געוו רעד

 לדרעפ סָאד ךיז טסייר סע
 !רעהַא ןוא ןיחַא

 - ,קיבירג ןוא ;קימייל ןוא

 ;ןריורפעג רעטרע לייט
 טנָאמָאכ רעד ןיוש טגנירּפש סע

 .ןרעיוא'ד רעביא דרעפ םעד

 ,ךיז טסייר ןוא טעּפָאס סע
 ...םלַאפ םע ,ךיז טכַאד ,טָא-

 גנילצולּפ סױרַא טמיווש סע
 ...דלַאװ א לּפענ ןופ

 ,ןשיור סָאד ןיוש רעה ךיא
 :ןעמושז סָאד ,ןעדוס סָאד |

 ,רעסעב ןייז טעוו געוו רעד,
 !"ןעמיזד , טשינ ןעמ רָאט רָאנ |

 ,קיור טשינ זיא דלַאװ ןיא
 :לגנעג א טנייה טייג סע

 ,לטרעווק םוצ -- בקעי
 ."!לגנערד םוצ --- ושע

19 

 !ןטייצ עטוג ,יוא --
 ...ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ

 ...טשינרַאג -- ךָאװ עצנַאג ַא
 !ןגָאלשרעד זיא שטנעמ ַא

 ..לטּפעצער א טייג ָאד
 ...קיטיינ רָאג לטיירב א

 -- שדוק-תבש טמוק
 !קיטייו רעד רעגרע ךָאנ
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 !םעלַאגעלַאב םיוא

 ...םירּפשעצ ,טייזעצ

 ןפַארמש טשינ לָאז טָאנ

 ..ךייר יד רַאּפ ךימ

 לזיילק ןיא ןיוש זיא םע
 ,..תושלח שממ |

 ,רעטלַא ןַא -- רענייא ךיא

 ...תושדח םינּפ לופ

 ..םיטַאבעלַאב םיוא

 / -ןעגיוש טשינ רענייק ליוו

 ..םרעייז טשינ ,עדמערפ

 -.ןענױשרַאּפ ,ריא טרעה ,ןוא

 ,קיצומש זיא גנידצלַא ןוא

 ...טצעפראפ ,טבשומראפ

 - ,טעבשירַאפ זיא "די, יד

 ...טצעזרַאֿפ רתכ רעד

 ...!םידמול ךָאד ןסייה ייז

 ...!ןברַאדרַאפ זיא ץלַא

 -- לזיילק ןיא יו טקנופ ןוא

 !ןברוח רעד לטעטש ןיא

20 
 י

 ןרָאװעג זיא םע ---
 !קעה ַא לטעטש ןופ

 עגנוי יד תוחוכ יד

 -- קעװַא ןפױלטנַא

 ;עקירעמַא ןייק רע
 ...ן'טייג'ס יוװ ,טסייוו טָאג

 ןלָאמ ךָאד ךיז טזָאל ןוא
 ..ןטייק ענעדליג טימ
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 ןדנווושרַאֿפ ןרעוו סע
 ..לָאמַאטימ ןעצ וצ

 ןרָאפ ,ןעמ טגָאז ,לייט
 ...לארשי-ץרא ןייק

 ,ןגָאז וצ ךיא סייוו
 - ?םורק סָאװ ,זיא ךיילג סָאוװו

 ;םעניימ ייב ךימ טלַאה ךיא
 .,םומעמוא טלעוו סטָאג

 ,ןענױשרַאּפ םימ געלפ ךיא
 ,ןרָאי ערעסעב ייב |

 ,עקַארק ןייק ,גרעבמעל ןייק
 ...ןרָאפ וצ ןסיירּפ ןייק

 ..ןכייצ ןייק טשינ עז ךיא
 ..רַאדנַאשז 8 עז ךיא

 ,ַאצינַארג :רימ טגָאז רע
 !רַאה םעד ךיא ביילג ,ונ

21 

 .ןביילב ָאד לעװ ךיא --
 ,ןברַאש א ...רעטלַא ןַא

 | ,ןריובעג ךיא ןיב ָאד
 !ןברַאמש ןיוש ךיא לעוװ ָאד

 ,ךָאד טיצ סע ...טשינ םייוז ךיא
 ,,.דלאוו רעד ,למיח רעד

 ןזעוועג טשינ רָאנ טלָאװ
 ,..םלַאק ,יוזַא סָאנ

 ,לזייה ןיימ ךימ טיצ סע
 !קיטייוו ַא ךָאד זיא סע

 / ..םיערוכ טלַאפ סע שטָאכ
 .קיטיינ -- ךאדלדניש ַא
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 ןטייז יד ןיא ףרַאד סע

 ...םייל יא ,ךעלַאק יא

 ם'ניא ךימ ךָאד ליפ ךיא

 !םייה רעד ןיא רימ ייב

 ,ןשטנעמ יד --- רעטייוו ןוא

 ,םינכש יד -- הגאח ַא

 ,תחנ ןייק בָאה'כ שטָאכ

 ...םענייק ןופ דובכ ןייק

 ...עלָאגעלַאב ַא
 ;םוחי רעסיורג ןייק טשינ

 ?ךיא שטייט סָאװ ?ךיא ןיב סָאװ

 !תוחור ידלַא וצ ,רָאנ

 שרוש ןיימ ,ךיז טכאד רימ

 ...דרע רעד ןיא ַאד טגיל

 !ךיז טכַאד רימ ?ךיא סייוו

 :טרעקרַאפ רעדיוו ןוא

 ,ןֿפױל ייב ןיוש טלאה

 ,לַאמש ױזַא טלַאה

 יד םייהַא רעכיילג זיא

 ...!לארשי-ץרא ןייק

 ןעו שטָאכ ךיא ליוו
 ..רבק ַא טםלחר

 שרדמה-תיב סָאד וצ

 ..רבע ןופ ןוצ םש ןופ

 ..ךלמ א טגיל ַאד

 ..איבנ 8 ...ןחכב א

 ,שדקמ ןופ טרָא סָאד

 ..יברעמ-לתוכ יד
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 רעטנזױט ,רעטנזיוט ןוא
 ...ןכאז ערעדנֿפ

 תונוגע רָאנ לָאז'מ
 !ןכַאמ טשינ רעבייוו ןופ

 ..!רעייטשוצ ךיוא ביג ךיא
 -- ,ןסַאלעג ,םלוע ,רָאנ

 קיטייוו ַא ךָאד זיא סע
 / ..ןסַאג עקידייל יד |

 ךעלעדיי ָאד ןענייז'ס
 ...ןטרָאס ײלרעלַא

 ןלעפ טשינ ךייא טעוו סע
 ...ןטרָאד טשינ ןוא ָאד משינ

 ,ךיא עז טשרע תבש
 ..לטענ ןיימ רָאנ טשינ זַא = |
 רעסאוו א ןיא ץלַאז יו

 ..לטעטש סָאד ךיז טיינעצ

22 

 ?ןבעל זיא סָאװ ,טע ---
 ..!םולח ַא ,ענר ַא

 לדלץעוו ןופ רימ'רָאפ טָא
 ..!םולשב ןיוש סױרַא

 ץטָאלב קיטש ַא ךָאנ
 ..םייל קיטש ַא ךָאנ ןוא

 - ,רעטייוו יוז רעטנעענ ץלא
 . םיוח רעד ןיא דלַאב ןיוש

 ןעלדיירפ רַאפ ךימ םעש ךיא
 חבנגב ךימ ּפַאכ ךיא

 ..ןימלע-תיב םעד ךרודַא
 ...הבצמ 8 ןָא ךָאנ
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 ...!החונמ ןייק טרָאד ךיוא
 ...דניצַא ךיא םוק טָא

 ..רונש עמעדַא יד
 ...דניק עמערַא סָאד

 ...ןעקנעש טשינ טעוװ טָאג

 ...ןטלעגרַאּפ טעװ רע

 ,ןריוװשַאב יז טָאה ךימ
 ...ןןטלעש טשינ םיא לָאז ךיא

22 

 ץראפ ךָאנ ךימ טםעב יז
 ..לבייט עמערָא סָאד

 רע טקנעדעג יצ ןוא
 ?לבייוו סָאד שטָאכ לָאמַא

 ..?ךיז דניק םָאד רע טנַאמרעד

 !רעמונ טשינ רעד ,יוא

 שידק שטָאכ רע טנַאז

 .י?רעטומ רעד ךָאנ לָאמַא

 ?ךָאנ ןעעז םיא ךיא לעוװ יצ
 ?טרָאד רעדָא ַאד

 ךימ טלַאה ךיא ,ריא םעז

 ...!טרָאװ ַא טשינ טלעש ןוא

 י ןס1
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 רעדט א

 ,למיח םעד טקעדרַאפ טָאה ןקלָאוװ א
 :ןברַאש רעצרַאװש ַא יו

 ,רבק ןיא יו ,רעטצניפ זיא סע
 .ןברַאטש לעוו'כ ,רימ ךיז טכַאד

 ןרעמש ןסייח ךעלקנערק ןיימ ףיוא
 ;רעוװש ןּפָארט ַא טלַאפ

 רבק ןיימ ףיוא ,טלמעד טעוו יצ
 ?רערט ַא סריא ןלַאפ

. 1 

 ביילנ ןוא תָאה

 ,גנילירפ רעד ןיוש זיא טייוו טשינ :ףָאה
 !ןעגנירּפש ןעגנילרעטעמש ןלעוו'ס

 - ןלגייפ ץיינ ,ןטסענ ץייג
 - ;ןעגניז רעדיל עיינ ןלעוו

 .,ןדניוושרַאּפ ןיוש טעוװ טכַאנ יד ,ביילג
 ,ןענירעצ ךיוא ןקלָאװ יד ןוא

 ---למיה רעד ןייז רעטייוו טעוו יולב
 ווענוז עיינ ,ןרעטש ץעיינ

 ןעמולב עיינ ,ןזיור עייג
 ;ךיוה רעסיז םננילירפ םעד טקעוו

 !ןעגניז ,ןקעמש ,ןענייש טעוװ םע
 ..ךיוא רבק רעזדנוא ףיוא -- ןוא |

.+ 41 
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 רעמַאט

 ,םולח ַא רָאנ זיא'ס זַא ,ןסיוו לָאז ךיא ,ַאב

 !טבעוועג ןוימדח-חוכ ןופ

 ,םולשו-פח ,ןעוו ןוא :ךָאד ץרַאה סָאד ךיז טקערש סע

 :טבעלעג ץעקַאט סָאד ןיוש טסייה

 ,ףָארטש יד ,"רעמָאט, רעד חומ ןיא רימ טיירד סע

 !"רקדב .רוּפחי; רעד ,ריובגע רעד

 וָאת זיב ףלַא ןופ תמא זיא רעמָאט ןוא

 ?רקש רעשיראנ רעד ,רעדליוו רעד

 ,ורעה רימ סָאװ ,ץלַא רָאנ תמא זיא רעמַאט

 ?רימ'ָאה סָאד ,ןעעז רימ סָאװ רָאנ ןוא

 ייןרעװ טשינ רעסעכ טייקיבייא ןיא ןיוש טעוו'ס ןוא

 ...?רעמָאט,, רעד עגושמ ךימ טכַאמ סע

 .יי 1

 רקש ןוא תמא

 ,"םילגר ול ןיא ,טיימש ,"רקש;

 !םיפ טָאה רע ?תמא רעבָא

 ןטערַאק ןיא רקש רעד טרָאפ

 !םופוצ טייג -- תמא רעד ןוא

 ...תמא רעד טלַאפ ךָאד םיפ יד ןופ

 ,ןגיוא-רעניה --- ןמנאילירב יו

 רקש רעד ןוא !ךיז טּפעלש רע םיוק

 !ןגױב ןופ לייפ --- "ץיּפשאנ,, ךיז טילפ
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 ,טטָאלב רעד טימ םיא טצירּפשַאב ןוא
 !שטייב רעד טימ םיא טננַאלרעד ןוא

 :ןכַאל ןעגנוי-ךסַאג יד ןוא
 !שטייט יד זיא קָאבאנ סָאװ ,םייוו

 ,י 1801 |

 דבכוי

 /  גיװ ןייד  ייב יימש ךיא
 ..רעלק ךיא ןוא יימש ךיא

 | םיִנּפ סָאלב ןייד ףיוא
 - ,רערט ןיימ טפירט

 ...רערט ערעטיב ןיימי
 טסניינ ןד ,סניימ דניק

 ..טסגיוז וד --- טמולח ריד יי ;לּפעק ןייד רימ וצ

 ,דניק ןיימ ,רימ גָאז רָאנ
 ;רימ ייב וטסגיוז סָאװ

 ,ךלימ רעד ןיא טקעמש סָאװ
 .?ךיא ןופ וטסָאה סָאװ

 ,טפיג ןטימ ומסגיוז
 ?טסילפ רעלימ רעד ןיא סָאװ

 / ?םס ןטימ וטסגיוז
 טסיג עמַאמ ןייד יצ

 ,טסורב רעד ןופ ךלימ רָאנ
 ?לאווק ןופ ןולָאיּפ יצ

 | ךעלעּפיל ענייד ןיא טייגעצ
 ?לַאנ יד ,טייקטרעטיב סָאד

 יאר לרילקלריריק ריי ריי
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 עלעגיוו ןייד רעביא
 ;ןגיובעגנייא ךיא יימש

 ערעטצניפ ,עצרַאוש ןלארטש

 ,ןגיוא עניימ ןטיש

 == ץעלעטייח ןייד ןיד-קיזָאר

 ...ֿטיױה יד ךרוד ןעננירד יז

 ...ריד ןופ ןייז טעוו סָאװ ,גָאז ,דניק

 ..טליורג ךימ ,ךא ,ךימ קערש ךיא

 ?ל'חומ ןייד ןיא טרָאד טּפָאלש סָאװ

 ?טסיב וד רעוו ,וטסייוו

 ..רימ ןעיימש טעבדַא רעד ייב

 טטירב ןופ קעווא טסיירד

 ,טרָאד ןטַאט ןייד וצ לּפעק ןייד
 טוד רעד רעטנוא טייטש סָאוװ

 ,טנערברַאפ ןוז רעד ןופ ,טעקַאנ
 ...םולב ןגייא ןופ טקעלּפַאב

 ,טפייפ לסקַא ענייז רעביא

 - יגנַאלש ַא יו טעשטשיווש

 .שטייב רעד ןופ םעגנערּפ יד ןוא

 !גנַאל ,ַא ,גנַאל ןטייטש

 ,קערש רַאּפ ּפָאק םעד קעװַא טסיירד
 ...םכירב רעד ייב ןיוש קידוצ

 ?םמ םעד ריא ןופ סיוא וטסניוז
 ?טמיב וד רעוו ,וטסייזו

 ,טעלג רעכָאט סחערּפ זַא ןוא
 / !םתמח"מ וטטכַאל

 ,עמאמ ןייד זיא רעטכַאמ סהערּפ

 ?םִא ןייז ןיב --- ךיא ןוא



 ,דניק ןיימ ,טולב ןיימ טימ ךיד גיוז ךיא
 ...טכענ ןוא געט ךיד גיוז

 ,שטנעמ ןעיירפ א סיוא ךיא גיוז יצ
 ?טכענק ַא סיוא ךיא גיוז יצ

 רעטנזיוט יד וצ ךיא לעוו
  ?ןעיצרעד טכענק א ךָאנ ||

 ךָאנ רעטעג סהערּפ רַאפ טסעוו
 ?ןעינק ןהערּפ רַאּפ ןוא

 ,םופ סחערּפ ןטערטמ טעוו זדנוא
 !ביוטש ןייז וד -- ןקעל

 בייל ןייד ןייז רעסעב לָאז !ןיינ

 !ביור סלגייפ עדליוו

 !ךיד ןקיטשרעד ןיילַא ליוו ךיא
 !לינ םעד ןיא ןפרַאוו

 ןייא רעסעב ךיד לָאז ןעגנילש

 !לידָאקָארק רעד טרָאד

 .ןױש טּפַאשטכענק יד טקירד רשפא ןוא
 :ןרעיוא ענייד ןיא ךַאמש יד

 -- ןיוש וטסרעה ןעגנילק ןטייק
 !ןריובעג ייז ןיא טסיב

 טנייה ןיוש ךיז ןעלמַאז רשפא
 ,ןלַאװק יד ריד ייב ץרַאה ןיא

 טיוה ןייד ךרוד ןעגנירד סע ןוא
 ?ןלַארטש עצראוװש-רעטצניפ יד

 ,רעמַאיעג סָאד וטסליפ רשפא
 ...ֿבפול יד טליפרַאפ סָאװ

 לצרעה ןיא ריד ייב טסטלַאהַאב ןוא

 ...טפיג ןּפָארט עלא
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 רעדיל עניימ ...!ןיוש טסליפ וד ןוא
 דנַאנייב ךיז ןטלַאה

 ןשטייב יד ןופ ןעשטשיווש ןטימ

 ,..טנַאה םירצמ םעד ןיא

 ..חומ ןייד ןיא גנידצלַא ,ןעמַאזוצ ץלא ךיז טשימ סע ןוא
 ,ןטקַאװסױא דלעה ַא טסעוו וד ןוא

 ...הוכ ןגירק טסעץעוו וד

 ..ןכערבעצ ךָאי יד טסעוו וד ןוא
 ...רעדירב ןעײרּפַאב ןוא == |

 ,ךלימ ןיימ ןיא ,סניימ דניק ,זיא םס
 ...רעדיל עניימ ןיא םס

 ,י 1

 עוומ ןיימ

 ,עזימ ןיימ זיא למילב ןייק טשינ
 :טשינ יז טכקַאװ עזיוו רעד ףיוא
 טכוז םָאװ ,גנילרעטץעמש ןייק טשינ
 !טשוק ןוא ףיוא ןעמולב ץלא

 ,עוומ ןיימ לַאנימכַאנ ןייק טשינ
 ...עסיז ןייק טָאה ,ןלערט ןייק טָאה
 ,עטלַא ןַא ענעדיי ַא זיא'ז
 ;עסואימ א ,ענעּפמורשעגנייא ןַא

 םימותי טימ הנונע ןא
 ;טלעוװ רעד ףיוא עטײרּפשרַאפ ןוא
 ,עסיורג א עטנויבא ןא ןוא
 ...םלעש יז ןוא ,רָאנ טיירש יז ןוא

1 
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 לאקוחי ןופ

1 

 :ןגָאז וצ ױזַא רימ טנָאז טָאנ

 ,ןגָאלק ךיא לעוװ םיאיבנ יד

 ,םינבזכ יד ,םינרקש יד

 םינּפ ןטמעשרַאפמוא ןטימ

 ?ןגיוא עטזיילגרַאפ ןוא

 28 הא א

 ,ןגָאנ ייז לייוו רעגניפ םענופ

 ,ןגָאז ןוא סיוא ןטכארמ ייז לייוו

 ,תונוימד רָאנ ןעמַאנ ןיימ ןיא
 ,תונוידּפ רַאפ ,תועבטמ רַאפ

 !ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ

 א לא 8

 !טרעלקעגסיוא ןוא טכַארמעגפיױא

 ,טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ

 טרעשַאב טָאג סָאװ ,טגָאזעג ןוא

 ..טכארט ןוא דעלק ךיא סָאוװ

 !טבעוועג רָאנ ,ןעניּפשעג רָאנ

 !טכעלעג ןוא ןטערּפעג רָאנ

 ,טּפעלקרַאפ טנַאװ ןיא ךָאל ןייק טשינ

 | !טכַאמעג םיוצ ןייק טשינ

 286 רק ר

 !טקישעג ייז בָאה ך י א ,טשרמולכ
 ,מקוקעג ףױרַא רימ וצ רָאג
 ,טקיּפעגטױא קעביצ ןופ ןוא

 !טישעג ןוא רַאנ טישעג

 ל2 הא א

. 6 



 ,טפראשעג גנוצ רעייז בָאה רך יא

 !ןבייטַאב וצ לכש טשער םעד

 ,ןבייל ,ןרעב ןפערפ ק קינייוו

 ?טסראדאכ ךָאנ ןסקופ ךיא ם

 אפ ןיימ ן מאד קינייוו

 ש 5 יז
 לא לא דא

 ,ןטילעג ק

 ?ןרעוושאב יי ןייז ראג ריא טפרַאד

 .- ?ןרערט קיניײװ ,ךַאנ ו טולב קיגיײװ
 .ןרעוו ריא טלָאז ןפירעגסיוא

2 4 22 24 6 

 -- ןטינשראפ ןוא טקיליטרַאפ ןוא

 !ןמימניא ןייז ביג ףימ טלָאז ריא
 סיוא ךיא ק מ ןעמָאנ רעייא

 !םיורא ךוב לילייה ןיימ ןופ

 ףימ טָאה טָאג

2 

 ;ױזַא טגָאזעג
 ...גָאז ןוא יינ ןטריח יד וצ,
 ,ןטריה יד ייא , רעדרעמ יד ייא
 'גָאלק א ייז וצ ןייז טעוו םע

 רעדרעמ יד ייא

 ןעמוק טעוװ סע

 ןבָאה ייז לייוו

 ,םעשַאּפעג ךיז

 עממעב יד רָאנ

 ,ןטריה יד ייא }
 !ףָארטש רעייא
 ,טעשַאּפעג ך י ז

 'תַאש יד ט שי ג

 ,ןגָארטעג לָאֹוו
 ;ןסערּפעג שיילפ עטסמץפ סָאד ןוא
 2 ךיילא ףיז םוא רָאנ

 5 ךעלעפעש יד ןֵא

 :טרעמיקעג
 ...!ןסעגר
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 ,עטכַאװשענּפָא יד טקרַאטשעג טשינ

 . ןדנווו ןייק טלייחעגסיוא טשינ -- ןוא

 ץעקנַארק יד ןוא ץט'דנוווראפ יד

 !טניה יד רַאפ ןּפרָאװעג ךָאנ

 8 38 א

 ,עטרירַאפ יד רָאנ טכוזעג טשינ
 !ןלַאפרַאפ --- עטעשזדנַאלברַאפ א
 רבדמ ַא ןיא ייז טריפעג ןוא

 !ןלַאװק ַא ןָא ,לזערג ַא ןָא

8 32 8 

 ,רעגרעב יד ףיוא ייז טגַאיעג ןוא

 ;ןרָאד ַא ווו ןוא ןייטש ַא ווו

 תוער-תויח ,עריט עדליוו

 !ןרָאװעג טאז ייז ןופ ןענייז

 8 52 הק

 | .,םעליוקעג ןיילא ךיז ראפ ןוא

 .יהףָאֹש יד ט ש י נ ,טעשַאּכעג ךיז

 - ,ןטריה ךייא ייא ייוו ,רעפעש ךייא יוא

 !ףָארטש רעייא ןעמוק טעװ סע

9 

 כַאמ ןובשח ַא ךיא לעוו ךיזא

 ,סעקירט יד טימ ,ןסּפעש יד טימ

 .רענרעה עמיירדעגנייא יד טימ

 !םעקיּפ יד יו עּפרַאש יד ןוא

 ,עשַאּפ 8 ןעוועג רָאנ זיא'ם ווו
 -  !םואימ רָאג ךיז ןסערּפעגנַא

 !טרעדיונקעצ וצ ךַאנ טשער יד ןוא

 !!!םיּפ יד טימ ןטערטעצ ןוא
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 ,ןזעוועג זיא עשַאּפ 8 ווו
 !טשירפרעד דניוושעג ךייא ריא טָאה
 ,ט9ִעש טיל קע צו צ ךָאנ טשץר יד ןוא

 ,טשימעגסיוא עטָאלב רעד טימ

 22 יא רע

 -- ץטראדעגסױא יד טזָאלעג ןוא
 ...ןטייוו ןופ עטנקירטעגסיוא
 ,טעּפַאקעגקעװַא םיּפ יד טימ

 .ןטייז יד טימ ןסױטשעגּפַא

 יי

 ,סעקירט ריא ,טרעה ,ןטריה ריא, טרעה
 ..!גָאמ רעייא ןעמוק טעוװ סע
 ,ןובשח רעייא ןכַאמ לעוװ ךיא

 !גָאלק א ךייא וצ ןייז טעוו סע

4 

 ...םניוו א ףיוא ךימ טבייה סע ןוא
 ,לָאט א ךיא עז ךייה רעד ןופ

 רענייב יד ןוא ,רענייב טימ לופ

 ולָאג ןוא טראדעגפיוא ןענייז

 טע = ש

 ,רעדָא ןייק טשינ ןוא שיילפ ןייק טשינ
 ...ןטליופראפ ןוא ןפרָאװעצ יו
 !רענייב ץטיוט עטשימענסיוא

 !טליורג רעמיש רעיורג רעד יו

2 

 ,לוק-תב א טגערפ "?ןבעל סָאד ןַאק, --
 !טסייוו וד ,טָאג :רעפטנע ךיא ןוא
 "?ופרָאװעצ ,טיומ ןענייז ייז שטָאכ, --

 !טסייח וד ןעוו ,ךעלגעמ זיא ץלַא

 02 טי
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 ,רענייב יד גָאז :לוק-תב סָאד טפור

 !ליוו ןוא ױזַא סייה ךיא זַא

 - ,רענגייב יד ףיונוצ ךיז ןביילק

 .!לופ .קיטּפַאז ןרעוו ייז ןוא

 לא הא א

 !ןסָאלשעג ןוא ןבילקענפיונוצ |
 יטקערטשעגסיוא ןטעלעקס ןיוש

 ,ןסקאװעגמורא שיילפ טימ ןוא

 !טקעדַאב ךיוא ןיוש טיוה ַא טימ

 לא לא לא

 " !ןזָאלב ןלָאז ןטניוו יד ,סייח, --

 : עו ךיא ןוא ןזָאלב ךיא םייה

 | ,ןטעלעקס ףיוא ןבעל סע יו
 !ײמרַא סטָאג ןיוש טרישרַאמ סע

 .י 1

 -. לאקוחי ןופ
 (ג"ל לטיּפַאל)

 טכַאנײב טָאמש ַא ן'וצ טכיילש'ס

 !דרעווש יד

 - טכַאו רעטכעוו רעד םערדוט ןפיוא רָאנ

 !טרעה רע

 טײּפמָארט טוָאלכ ןוא
 ,טכַאמ טימ טרעטעמש ןוא
 ,טכאנ יד טםרעטיצ םע
 -- טכַאװרע קלָאפ סָאד
 !טייג אנוש רעד ,טייג אנוש רעד

 .טכאלש יד ףוא טרעקַאלּפ סע ןוא
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 ,סַאג ןיא ,ףיוה ןיא
 ,טנַאו ןוא רעיומ ףיוא

 ,דניק ןוא בייוו רַאֿפ
 !דנַאל ןוא קלָאפ רַאּפ

 ןָאק ןיא ץלַא טייג יירפ ןוא טכער רַאֿפ

 ;טאנ ןויא טסייוו סָאד ,טעוװ ןגיז רעוו
 טָאה רעטכעוו רעד

 | ןאטעג סגנייז ךָאד
 ,טקעלפַאב טשינ ערע ןייז טָאה רע

 !טקעוועג טָאה רע
 !ידנַאל ןייז ,קלָאֿפ ןייז טנידעג טָאה רע

 ,דנאש ןוא טָאּפש ,רעמכעוו םעד ייוו רָאנ
 טכאנייב טָאה סָאוװ
 טכאמראפ גיוא ןַא
 טכאוורע ןוא

 !דנַארב רעד ןיא טשרע

 לא לא לא

 ;ןגיוא עניימ ןעגנעה ןָאקל ב ייד ףיוא
 !טשינ ךיד טעג

 טָאלשעג זיא ריט יד ,ןעמולב טרָאד ןקלעוו'ס
 ..טשיװרַאפ ןביוש יד

 המשנ ןיימ ףורַא טילפ לגיופ ַא יו
 ..ןוייא יד ןשיוצ טרָאד ךיז מנָאלש ןוא

 - ,ןביוש יד ןיא ריד ייב יז טּפַאלק טייהרעליטש
 ..ןזייוו טשינ ךיד טסליוו וד

 ,ןסארשרעד ןוא קנַאב ,קירוצ יז טילפ ןַאד
 ;ךימ ןוא ןגָאלשרעד

 ןעננילק וצ ןָא טבייח ןקנארק ןיא ץרַאה ןיא
 ידיל טקירעיורט סָאד

21 
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 ,ןרעטש יד ןעקנַאלב סע ,חנבל יד טנייש סע
 ןפָאלרַאפ ןגיוא יד ןענייז רימ

 ,לזמ ןיימ ,רימ גָאז ,ךַא ;ןרערט םימ
 ?ןפָאה ךָאנ ךיא געמ

 ןורא ןקירעיורט ןיימ,ןרעטש ,טשינ ריא טריפ יצ

 ?ןגָאװ ןשלמיה ןיא

 -- ?רעטסעווש ןייד ןגרָאמ ןעז ,הנבל ,ךיא לעוװ יצ

 ?ןגָאז רימ יז טעוו סָאװ

4 . 

 56 יא ר

 ןפרַאװרַאפ ץעגרע ךימ לזמ ןיימ טעוו'פ ווו

 ---- ןרָאי עקירעיורט ףיוא ,עגנַאל ףיוא

 רעביא רָאנ רימ זָאל שטָאכ תונמחר רַאפ !קנעדעג

 | ..ןורכז ןיא טרָא עלעציּפ ַא

 ,ןליק ךיא לעװ ד ר ע יד ,ןדייל לעװ ךיא ס ַא וו

 ,ןסעּפױא רימ םערעוװ ןלעוװ ץרַאה סָאד

 ,ןליפרעד לעוו ךיא -- !ןעקנעדעג לעו ךיא

 | !ןסעגרַאפ טסעװ ו ד ןעוו

. 4 | 

6 *6 +/ 

 ...ןפרָאװעג טעב םעד ףיוא ךימ בָאה'כ

 ;ןעור ליוו ּפָאק רעקנַארק רעד ,ךַא
 -- -- ןגיוא עקנַארק יד סילשרַאפ ךיא

 ,ןעילפ ,ןגָאי ךָאד טפול רעד ןיא

 ןבעווש ןוא ךיז ןשימ ,ןביירט
 ןעניּפש ןוא עקיברַאפ ןקעלפ

 ,רעטכיזעג ןוא ןרעטש ,ןעמולב
 !ןענורעצ דלַאב ץלַא טרעוו סע ןוא
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 -- -- רעגנעל ךיז טלַאהרַאפ טכיזעג ןייא
 --- -- ןרערט טימ לופ ,ןגיוא עצראווש
 ,ןּפיל עסַאלב ןעשטּפעש סעּפע

 .ןרעה טשינ טרָאװ ןייק ןָאק ךיא רָאנ

 28 לא לא

 - ;למיח ןופ חנבל יד רימ וצ טכַאמ סע
 ;דרע'רד ףיוא רעטסעווש א בָאה ךיא,

 ליומ ןייד ןופ בָאה ךיא ,יז טסנעק וד ,עסַאלב א
 ! טרעהעג ןעמָאנ ריא לָאמנייא טשינ

 ..םעכ טימ ,ןרערט טימ...ןדישראפ יז טסּפור
 !םייוו ךיא ,ריא ךרוד וטסיב קנַארק

 --ןרע ט ש יד ךיז םורא ןבָאה רעבָא זומ יז
 "!זייב טשינ רע ט ס עוו ש ןיימ ףיוא ייז

 ,י 1 |

6 6 8 

 ןפָארמעג טסָאה ןוא טליצענ טסָאה
 ! טנגינעגראפ טסלכיימש וד -- ןוא

 .ןפָארטעג טסָאה ןוא טליצעג טסָאה
 -- ןפָאלראפ טולב טימ ץרַאה סָאד זיא רימ

 ! טניזעג טסָאה

 | דנַאטשרַאפ ןייד זיא דלָאג יו ןייפ ןוא
 ! טנַאה ןייד טסעפ ןוא ,גיוא ןייד רָאלק ןוא

 ! זיּפש יד ףרַאש ןוא
 ,ןפָא ריד גָאז'כ ! רעטיצ א ןָא
 -- ןפַארטעג טסָאה וד ,טגיזעג טסָאה
 !םיפ ץנייד ייב גיל ךיא -- ןוא

 26 38 לא

 ,ןדלָאגניג םיוב רעד טילב סע
 ! ךייה רעד ןיא ךיז טביירט

 ,ןקלָאװ רעיורג א טגָאי סע
 ! ךיילב ןוא קלעוו ןיוש טייטש'ר
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 ,רעטלַאק א טניוו א טזָאלב'ס

 .ןקערש ןיא טרַאמשראפ טביילב רע

 :טרעמָאי ןוא טָאלב א טלַאפ סע

 ! קעווא ברַאטש ךיא ! ברַאמש ךיא --

 - ,רעטניוו ןייז טעוװ קיבייא טשינ --

 -  קירוצ טמוק רעמוז רעד

 ןעילב רעטייוו טעוו םיוב רעד
 !קילג וצ ןוא לזמ וצ

 -- ,לטעלב סָאד טגָאלק -- ,תמא --

 -'=?רימ ןופ ןייז טעוו סָאװ רָאנ

 -  :םימחר ןָא טניוו רעד טפייפ םע

 ! ריד ןופ ןייז טעוו טסימ ---

 58 לא א

 + טפָארטשעג שרעדנַא ךיא טלָאװ ,טָאג א ןיב ךיא ןעוו

 ןטרַאה א רעדניז א טלָאװ ךיא

 = -- קילג יא ,תחנ יא ,םעלַא טגַאזעגוצ

 -! ןטרַאװ רָאנ ןסייהעג םיא טלָאװ ךיא
 .יי 4

 רעטכעװ-טכַאנ יד

 - לדיל שינבר-םורפ טכַאמעגכָאנ ַא)

 | ! רעייט זיא לטכענ סָאד ! היחמ א -- טכאנ א

 ! רעייפ ראפ ךייא טי רָאנ ! רעייפ ראפ ךייא םיה רָאנ

 | ! ןטָאזעג ןוא טכָאקעג טשינ רָאנ

 ,ןר'יוט ןוא ןריט ןוא רעטצנעפ יד ךַאנ טסילשרַאּפ |

 ,ןר'יוא יד ךייא טּפָאטשראפ ,ןניוא יד ךַאנ טכַאמראפ

 !ןטָאבעג טָאה טָאג יוו ךייא טכרָאנש ןוא
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 ! טיראב שטַאכ םניל ,ונ ,ןֿפָאלש טשינ ריא טנַָאק ןוא
 ,טילפ זיומרעדעלפ יוו ,ןייא לימש ךיז טרעה ןוא

 ! רעייט ןוא ,קיצרַאה יו ןוא ,ליטש יו
 רעטכעלעג ,ןעיירשעג ,ןשיורעג ריא טרעה ןו
 ! רעטכעוו יד ןעגייז רימ ,קיור טייז --- תוללק וצ

 ! רעייפ ראפ עלא ףייא ןטיה ןוא

 טייג ןוא ךיז םריר'פ רעוו ,ןרעוו לָאז ןטלָאשראפ
 טייּפמָארט יד טריר .יצ ,רעייפ א ןָא טדניצ ןוא

 ! טכַאניײב ןקעוו םוצ ,ןזָאלב םוצ |
 !ןשערד ייז רעבייל יד םוניחנ ןיא טעװ עמ
 ,ןשעל ןוא ,ןשעל ןוא ,ןשעל רימ ןלעוו ָאד ןוא

 ! טכַאנ רעד ןעניד רימ ןלעוו יירטעג

 ןעינק ןוא ןטעב רימ ,ןענוװַאד רימ ! ךייא טּפָאלש
 ןעיצ לָאז םלוע לֶׁש ונוביר רעד ! טָאג ראפ

 ! יילב א יו ךייא ףיוא ןקלָאװ א
 ,ןרעה זדנוא טעוװ טָאג ָא ! ןצרַאװש א ןקלָאו א
 ,ןרעמש ןוא חנבל ןשעלראפ ךָאנ טעװ רע

 ! יירפ ךיז טמעטָא יו -- טלמעד ןוא

 :רעיירטעג ,רעטסעפ ךָאנ ןפור ןלעוװ רימ ןוא
 ! רעייפ ראפ ךייא טיח ,ָא ! רעייפ ראפ ךייא טיה

 ! רעטכעלעג ןייק ,שיורעג ןייק ! אש
 !ץראה ןיא למץעלפ ןייק ,חומ ןיא לטכיל ןייק
 ! ץראווש ןוא ,ךעלמיומ ןוא ,קיור ; ןייז לָאז םורפ

 / !רעטכעוו יד ןענייז רימ ,ןענייז רימ
 י* 4

 א"

 ענילאקילוש יד

 ,ןשוג רעזדנוא ןיא זוא רעטצניפ |
 ..שדוק-דורא ןיא יו ,רעטצניפ
 ,רעכעד-לדניש עכיוה ' וה ךוד
 ,שדוח-טנרפ םוצ רעהעג רעגיי



 ;עסקַאט-לעב םוצ רעטייווצ רעד ןוא

 .רעכעה ךָאנ טייטש סהבוט-לעב םעד

 תוריסמ ןוא ןטנעצַארּפ ןופ

 ,רעכעד עביוה קיזיר ןסקַאװ

 ...תונוידּפ ןוא תועימק ןופ ךיוא

 ,רעדניק עניילק ןעיצ ךעלטכיל
 - רעדניצנּפייז םייב טסקאוו סע ןוא

 .!רעדנווװ א רָאג ,לכעד ַא ךיוא

 - טרעקיוהעגנייא ,ןטימ ןיא ןוא

 ,(! ברַאג רעד זיא קירעיטנזיוט)

 ,עקירק א ףיוא יו טרַאּפשעגנַא

 ,ּפרַאקש םענירג ןעמורק א ףיוא

 - טרעווילגראפ קערש ַא ןיא יו טיימש

 ;זיולק עטצענעגכרוד ,עטלַא'ד
 ,רעטנוא יז טלַאה סָאװ ,ּפרַאקש ןופ ןוא

 | ...םיורא ענילַאק א טסקַאװ

 רעכעד עכיוה קיזיר ןשיווצ

 . ןטלַאהַאב ןוא רעטצניפ יז טסקַאװ

 ,הנויח ּפרַאקש ןטלא ןופ טיצ

 ! ןטלאּפש יז זומ רענייטש .עטלא

 ,למייב עכַאװש סָאד טקנערק סע ןוא

 ...ךיילב ןוא טראדעגפױא .קידנעטש

 טלטעב סע ןוא !זומת ...גָאטימ

 ! ךייה רעד ןופ סיוא לארטש א םיוק

 -- ,עטַאמ א ,לַארטש עכַאװש א םיוק

 ! טולב סָאד יוזא טרירפ סע ,ךא

 רעכעד-לדניש עסיורג יד ןעוו |

 ! טישַאב דלָאג טימ יוװ ,ןצנַאלג
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 - == לביימ א ףיוא רעייג א יו

 טכַאנ יד ּפָארא טסיש גנילצולּפ

 -- ןשונ ןגנע םערָא ןפיוא

 ! טכאמשראפ ץנילאק יד ןוא

 ןטפערק עטצעל יד טימ ךיז טבייה
 טעב ןוא ,ףיוא למיה םעד וצ
 עדנוקעט ןייא ךָאנ ,לַארטש א ךָאנ
 ! םעּפש וצ ןיוש ,ךא --- ! טכיל םעראוו

 םיתמ טימ זיולק יד לופ ןיוש טרעוו
 ..."ןענעייל , ןוא "ןענעװַאד , יז ןוא
 -- ןמץעלעקמ לופ ,םיכירכת לופ
 ...ןענייוו ןוא ךיז ןעלקָאש ייז ןוא

 ,רוליפת עטלא ,תויכב עטלא

 ..םנעה יד ךיז ןכערב עטלַא'ס

 םעטָא-םיתמ רעליופ רעד ןוא
 יי .טנעוו ע יז 1 : יד ררודא מ םגָאלש

 ,ןשוג םעניא ךיז טײרּפשעצ ןוא

 .טליורג ןוא ,יוזא טקערש סע ןוא

 םעטַא-םיתמ ןוא קערש ןופ ןוא
 .טליופ ןוא ענילאק יד טרָאד

 לנייפ עלא ןכייוו םע ןוא

 ;ןעגנול ןָא עצינטַאכוס יד

 ןמסענ טשינ ָאד ךיז ליוו רענייק

 ! ןעגניז טשינ ָאד ךיז טצעז רענייק

 ,לגיופ א לַאמא ךרודא טילפ
 -- ,ס} ןיא טרָאד ןליופ יז טעז
 ,לדיל ןייז ּפַא גנילצולּפ ךיז טיר

 ! קעווא טמוטשראפ טילפ רע ןוא
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 ?גיופ רעיירפ רעד טילפ סע ,ךא

 ,ןבעל ןשירפ ןעיירפ םעד וצ

 ןסקאוו רעמייב עטנוזעג ווו
 ...ןבעווש לגייפ עסיורג יד ןוא

 ןצרַאה ןופ טסילפ לדיל סָאד ווו

 ..רעכעה ,רעכעה ךיז טבייה סע ןוא
 הקשמ יד ךיז טלרעּפ סע ןוא
 ...רעכעב-סנבעל ןטליגעג ןיא

 - ,למיה ןוא ןוז טָאה גָאט רעד ןוא
 ...טכאנייב טשרעה עביל יד ןוא
 לזיילק ןופ ענילאק יד ןוא
 ! טכַאמשראפ ןוא טנלע ַאד טביילב

 - ןרעלק ןוא ןטכַארט סָאװ
 (גנומַאכַאנ)

 ןרעלק ןוא ןטכארט סָאוװ
 ,ןרעטש עטלצנורעג

 ןגיוא יד ןיא ןרעוו'ס ןעוו

 ?ןרערט יד ןקַאבראפ |

 - טמולח סָאװ ןוא טכַארט סָאוװ

 ? לַאווק עקיּפמוטש יד

 לָאמנייא שטָאכ טרַאד טצילב יצ

 ,לַארטש יד ןבעל ןיא
 ןכוז םייב זדנוא טכייל סָאוו

 געט ערעטמצניפ ןיא

 - סטייהשטנעמ רעמערַא רעד
 ? געוו םענעריולראפ
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 ןרעלק סָאװ ,ןטכַארט סָאוװ

 ןּפומש סָאװ ,עלא יד

 ? הורצ ןופ עקשטַאט יד

 ,ןּפיל יד ףיוא טנייש יצ

  ןענערב ,ךיז ןלייש סָאוװו

 ,ןגרָאז עקיבייא ןופ

 -- לכיימש א לָאמנייא שטָאכ

 ,ןגרָאמ ןופ ץנַאלנּפָא ןא

 ,ןגרָאמ ןכעלקילג ןוֿפ

 טנאקַאב טכַאמ זדנוא סָאוו

 - םלמיה ןרעטצניפ סעד

 ? דנַאר רעטעדלאגראפ

 רעגנוה רעד ךיז טכַארט סָאװ
 ? טכַאמשראפ רעלעק ןיא

 ,ןעמוק טשינ ליוו ףָאלש רעד
 - ;טכַאנ יד זיא ליטש ןוא

 ןלימש ןיא רע טרעה יצ
 += -- גנַאלק םענרעזייא םעד

 ,ןֿטייצ יד ןופ טירט םעד
 ..גנאג םעד תורוד ןופ

 למיח רעד ךיז טלַאּפש יצ
 ? טנַאה רעד ןיא טָאג ייב

 ?רענוד םעד רע טעז יצ
 ? טנַארק זיא'ס ,רע טסייוו יצ

4 ' 

 ט ס יי ר ם

 ,טסיירמ יד ףראד סע ,קלָאפ ןיימ טסיירט
 -.טסייג םִעד טסעפ טכַאמ ,ץרַאה סָאד טקרַאטש

 ,םַאלּפ יד טשעל סָאװ ,טניוו רעד טש ינ טייז
 !םס זיא טכאנ לייוו ,ףיוא יז טזָאלב רָאנ
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 ,םיונק יד טצוּפ ןוא טסינ למיוב רָאנ

 | ! םיומ זיא ףָאלש ןוא טפיג זיא טכַאנ לייוו

 !טסיירט יד ףראד סע ,קלָאפ ןיימ טסיירט

 .-- ,טסייג םעד טקרַאטש ןוא ץרַאה סָאד טסעפ טכַאמ

 . ,טכַאנ ןייא טשינ ןיוש טכיולעג טָאה סע

 .טכַאלש ןייא טשינ ןיוש טניזעג טָאה סע

 . .!טנַאה ןופ ןַאפ יד טזָאלעג טשינ ןוא

 .-!טנַאװ עטסעפנזייא ןא --- טייטש סע
 1 םי ןטכָאקרַאּפ-דליװ ,ןטסיוװ ןיא

 ! םַאלּפ יד ףיוא טזָאלב ! קלָאּפ סָאד טקרַאטש ,ָא

 .!טפַאלשעגּפָא טשינ ! קלָאפ סָאד טקרַאטש ,א
 ,טפַארק-סנבעל יד לעה ןצירּפש לָאז

 == == == טכַאנייב לייז עקידרעייפ םלא

 ! טכַאװרע גָאט רעד ,טכַאנ יד טקניז םע

 -- לייּפ ענעדלָאג א -- לַארטש יד טקיש ןוא

 == !לייז רעקידרעייפ רעד סורג סלא

 ,טסיירמ יד ףראד סע ,קלָאפ ןיימ טסיירט ,ָא

 - !טסייג םעד טקרַאמש ןוא ץרַאה סָאד טסעפ טכַאמ
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 -יילק-הּפוח ןרמערפ םייב

 (ןבעל רעוועשראוו ןופ ענעצס ַא)

 ייוצ ,םַאדַאמ :ןעגַאזרעּפ .ןיזַאגַאמ-עדָאט  ַא ןיא

 .ךעלדיימ-טנַאה ןוא םעקטסידאמ

 ם ַא ד ַא מ

 ,טיינעג ןוא טּפעטשעג טרעוו טנייה
 ןציז טשינ קידייל ןעמ טעוו םנייה

 !יידוט-יירוט-יירומ
 ,ןציּפש יד ,ןזָאג יד רָאנ טעז = |

 !ןצילב טעוװ טנדייז סָאד יו ,טעז

 !ארומ א רַאג ןייז טעוו עּפעלש ַא

 !ּפםנלש יד ןלייא ןעצ יאדווא
 ענק ענעטנאילירכ -- ךָאנ טנייח

 !הרוחס ַאזַא טיורטעג עמ -- טז

 (רָא ךעל ד ײימיט נ ַא ה

 ,רעדנווו א ריא טָאה טָא
 !םַאּפש ןייק ,ןבעל'כ

 -- "לווַאּפ , טשינ ןעד טסיוח יצ
 ,סאג יד --- עווַאּפ ,ָאי

 רעיומ א ךיז טייטש'ס זוו

 ,ךיילב ןוא ךעלבלעג ץנַאג
 ,ןזדלעפ א יו טסעפ ךָאֹד

 :ךייח רעד ןיא קַאמש יירד



 ,ןזייא ןיא-- רעטצנעפ יד |
 ...טכַאמרַאפ -- ןרעיוט יד

 רענלעז ַא ךָאנ טייג סע
 .!טכאוו רעד ףיוא םורא

 | ןעניווו וצ ןמרָאד ,יוא

 :גנַאב ןוא קירעיורמ זיא

 ןרעַױמ יד ךרוד טגָאלש סע
 ...גנַאלקעג-ןטייק םָאד

 קירעיורט ױזַא טגנילק סע
 - !םאדדךיד ןוא ...ןָאד-ןיד

 ,םנדייז סָאד טשינ טריר ,ָא
 !םַאדַאמ ,טעּפעשט טשינ

 עק ט סיד ָאמ עט ש רע י ד

 ,ןואנ ןוא ,ןציּפש ןוא ...ןַאיל-עד-ךעטאכ

 - ...למיר םוצ ןטנַאילירב ךָאנ טלעפ סע |
 הלכ יד ...ןּפמָאל ןוא ,ןעמולב ןוא ,ןענַאוויד

 !למיה ןופ ךאלמ ַא -- ןעזסיוא טעוו

 (רָאכ) ך על ד יי מ-טנ ַא ח

 ,הריד רעד רַאפ ןשָארג ןייק טשינ

 !ןסיב ןייק ליומ ןיא ןוא |

 !ןטעב םושרָאפ ךאלמ םייב ליוו'כ

 !ןסיוו טשינ ליוװ יז ,ןיינ

 !לבור ַא םױרָאּפ ביג ,ךאלמ
 !רעירפ טשינ טיג יז ,ןיינ |

 -- ,רעגנוה ןופ ריא ןלייצרַאפ ליוו'כ
 !ריט יד רימ יז טזייוו

 ,ןפיילש יד ןיא רימ טצעז סע ,יוא
 ,ךיא לֵאפ טא ,רימ ךיז טכַאד

 "!ןסוקָאּפ ןָא רָאנ ,ןצנוק ןָא רַאנ;
 + !ךאלמ רעד סיוא ךימ טכַאל

269 | 



 ןכַאל םכאלמ ם םעד טָאה ךימ ,יוא
 !טצעהעג םייהַא זיב

 נדייז םכאלמ םעד בָאה ךיא ןוא

 !טצעזרַאֿפ טיורב א ףיוא
1 

 ןלַאפעגּפָארַא זיא םִע ןוא
 ,למיה ןופ יו ,גנילצולּפ

 ,ןיַאֿפַאל א טימ ךאלמ רעד ,יוא

 !למיר םוצ יו עקַאמ

 ךאלמ רעד טגרָאזרַאּפ טָאה ךימ ןוא

 ,טסערפ עסיורג יד ףיוא

 םישדח יירד עצנַאג ףיוא ,יוא
 !טסעק ןוא ריטרַאװק טימ

 עק ט סיד ָא מט עמ ײ װ צ י ד

 ,לבינּפ ןיימ יז טקנופ ,גייצנדייז סָאד זיא סַאלב
 ...מיוח ןיימ יוװ ,ןידדקיטכיזכרוד

 - רעלעדנייב עניימ טקנוּפ ,"!יוא, םִע טצכערק ,סע ןעמ טריר

 !דיומ עכעלקילג ַא טסייה סָאד

 ,ךעלּפענק ענעטנַאילירב ןעמוק ןלעוװ וצאד

 !ןרערמ עמערַא : ץטיורג

 ,עשטָאקערט ,ךיד לייא ,עלעדער ,ךיד לייא .ז
 !ןרעה ושיד רצ עלדנייב עניימ לָאז'כ

 !עלעדער ,-רומ- רוט רומ !} עלעדנייב ,ךַארמ- ךַארט- ךארט

 עגייז ןטימ ךיילג ךָאד רימ'נאלש = -

 !עלעדער ,רוט אש רומ !עלעדנייב ,ךַארמ-ךארט- ךַארט
 ?רעגייטשא ,ןעוד רימ ןלעוו ןעוו

 (רֵָאכ) ךעל ד ײמ-ט נ א ה

 עלעביטש א ןַארַאפ זיא םע

 !םַאג רעליטש א ףיוא

 - ?רעטצנעפ ןייק ,ריט ןייק טָאה'ס

 !םַאנ ןוא ליטש קיבייא

268 | 



 ,טלעג-חריד ןייק טלָאצ עמ שטָאכ
 !סיױרַא טשינ ןעמ טפרַאװ

 ןיוש קיביײיא ףיוא ןעור טרָאד
 !םיוא ךיז ךעלעדנייב יד

 ,טשינ ןעמ טסייוו ןּפעטש ןייק ןופ
 ...םיינעג טשינ ןיוש טרעוו סע

 רעכעלמיא טמוק עלעביטש םוצ
 !טדײלקַאב ןיוש קיביײא ףיוא

 עק טסידָא מ עט ײװ צ יד
 -- ןציּפש ענרעדנַאבַארב יד ּפעטש ,לדָאנ ,ּפעטש

 !ריא רַאֿפ ,ריא רַאֿפ
 -- ןּפעטש דלַאב ןוא ךיג וטסעוו ךעלמיכירכת

 !ךימ רַאֿפ ,רימ רַאֿפ !

 -- ישהלכ יד טלכיימש סע ,ןטנַאילירב ןצילב סע
 יה יי !ביל ,ױזַא ןייש ==

 ?ןענײשַאב םינּפ ןיימ לכיימש ַא טעװ ןעוו
 !בורג ןיא ,בורג ןיא

 ןציּפש יד ןשטיינקעצ ,ןעילוט יז טעװ רע
 !םערומש ןקיצרַאה ןיא

 ?ףעילוט ןוא ,ןעשטשעיפ ןוא ,ןטעלג טעװ רעוו ךיד
 | !םערָאװ א ,םערָאװ א

 "ןבעל קיטסולח
 9 ד ײימ.טנַאה גנוי 8)

 ?ןבעל םָאד רימ ריא טמסרַאפ סָאוװו
 !דעלקערש ױזַא טשינ טגניז

 -- סאלטא ןייק ןוא טעמַאס ןייק בָאח'כ|
 !ךעלקעכ עטיור יד רָאנ

204 



 - ,ןטנַאילידב ןייק ,ןציּפש ןייק בָאה'כ

 !ןגיוט ייז סָאװ --- ,ךיא סייוו

 ,רעטסַאבאלַא ןט -- זדלאה ַא בָא

 !ןגיוא -- ןטנאילירב ייווצ

 ,ךעלדנייצ יד טעז -- לרעּפ ןייק ףרַאד'כ

 !ןלעֿפעג ייז יוװ ,ךא |

 ךעלּפיל עשירפ עגנוי יד ןוא
 !ןלערק עניימ ןענייז

 !ןקָאל יד טעז ?ןעד דלַאנ רימ טלעפ

 יא םייוו --- זיא קילג סָאװ ןוא

 -- ןבעל ךימ זָאל ן ואל ךימ טזָאל
 !ךיא םייה "ןבמ -קימסול

 (ןבעל-קיטמול רעפיוא ךע לד יי מט -ט 3 ַא ה

 זיוה ןדעי ןיא ,טָאג רעדעי םיוא
 !טסימ טמא ;ק א טיימש

 יײרּפ ןוא קנארפ ןעמ טזָאל ןביילק |
 !טסיזמוא רַאג םעטאמש

 ,טלַא "ןבעל קיטסול , טרעוו ןוא

 ?טסילג ריא סאו ,ריא טפייוו

 ,ןייפ ךיז עלעקעטש א טכאמ

 !טמימ ןיא ךיז טלבַארג

 עק ט סיד ָאמ עט שר ע יד

 ,עלעזעה א טייחרעגנוי
 ;טשוקעג ןוא ןעגנורּפשעג

 עלעזעג ןייק םִע טָאה דניצ
 !טשינ ןעמוג ןייק ןוא
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 ט סי ד ַא מס עט ײ װ צ י ד

 ןעמולב ןשיווצ ןציז טםעוו יז

 !ךייר -- ןַאוװיד א ףיוא
 לקיב ַא דרע'רד ףיוא טכַאמ רימ ןוא

 !ךיילג רָאנ יורטש

 ,ןלָאדנַארישז ,ןעלגיּפש ףרַאד יז
 ;יילדעלַא ןּפמַאל

 לקידנשַארג -- םנּפַאקוצ רימ
 - ןייזוצ ךעלטכיל

 ,ןגייל ךימ טריפ ךיוא קיזומ ןָא
  טכאנייב טםנייה ךיוא ןעוו

 .לסיבא טנייוו --- אקווד ריא טליוו
 !טכַאל --- ריא טליוו

 ם ַאד ַאמ

 ,רעלימש ,רעליטש ,רעליטש

 :קילבנגיוא ןייא לימש

 !יירוט-יירומ-יידומ
 !קיזומ טסייח סָאד טא

 ?רעדיל יד ןופ ריא טָאה סָאװ

 !רעמ טשינ -- שינעקירד |

 ,ןעמערב יד ןרעטיצ םע

 ..רערט ַא טלַאֿפ ,טָא ,טָא

 י ןלַאפ ןרערט זַא ןוא
 -- טיונ רערעווש רעד ןופ

 רעדיילק עסייוו יד ףיוא
 ..טיוט ףיוא קעלפ ַא טרעוו

 !יידומ-יירוט-יירוט
 -- קיזומ טסייה סָאד טָא

 ,סנגייא ןייק טשינ ריא טָאה
 !קילג ןדמעהפ ןופ טגניז
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 (רָאכ) על א

 ,עלעדיימ 8 ןעוועג זיא םע
 -- םכַארּפ ַא עלעדיימ א

 ,?אט ןדעי סע טסע ןסע
 !טכַאנ עדעי ךיז טּפָאלש

 ,עקניטיור יז טָאה ךעלּפיל

 ?טשינ םָאװ ,עקנימיזר

 ,ענעסיבעצ ןייק טשינ ךַאנ

 יטשוקעגסיוא טשינ דךָאנ

 עלעּפעק סָאד טלַאה יז ןוא

 -- !ץלָאטש ןוא קידוועגח

 ,עלעטיירב א ףיוא םע טנראז
 ?ץלָאה רעדָא ןליוק

 ,עטמולחרַאפ -- ךעלעגייא ןוא

 !יוגעג ךעלעמילב
 ןח-הלכ ןוא ךעלעמילב

 !יומ יוװ ייז ףיוא טגיל

 ,עלעדיימ םעד רימ ןעוינ דנוצ

 ,קילג וצ ןוא לזמ וצ

 ,עלעדיילק-הּפוח ןדייז א

 !קיש א עלעדיילק א

 ,עלעגַאמ א ן'עג ריא טעוװ עמ
 ...םולב ןגנוי םעד ,ייא

 עלענַאמ סָאד !אמ-אכ-אכ

 !טוג ךַאד רימ ןענעק םָאד

 ם א ד א מ

 !האנק עשיראנ ,יוא
 ,גנַאל ןופ ךיד ןַאק ךיא

 -- לנניצ ןייד ךיוא ןַאק ךיא

 !גנאלש עקיטפיג יד
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 !האנק עשירַאנ ,יוא

 -- ץרַאה ןייד זיא .לַאג יד
 !עטָאלב ?זיא סָאװ דלָאג

 !ץרַאװש ריד זיא יינש רעד

 ,ןסעלפ ךָאד טָאה ןוז יד

 !ןיילק וצ -- ןרעטש יד

 ,םענעי טסערפ יז -- טניימ

 !ןילַא ךיז טסערפ ןוא

 (רָאכ) עלא
 ,עלעמאמ 8 ןעוועג זיא סט

 !סנייפ א עלעמַאמ א
 ,לרעמכעט ַא טַאהעג טָאה יז

 !םנילק ַא לרעטכעט ַא

 עלעמַאמ סָאד טָאה סע ןוא
 ,טשוקעג לרעטכעט סָאד

 :סע טנרָאװעג ;טזדלַאהעג ,טשוקעג
 !טשינ רֶעשַאנ ןייק יז,

 ,טטכַאמעגנייא ןייק ףיוא טשינ קוק
 !טסיײלגרַאפ טלַאה ןגיוא יד

 ליוו ץמַאט רעד סָאװ ,רָאנ וט
 !טסייה עמַאמ יד סָאװ ןוא

 טייל עמורפ ,עטוג סָאװ ןוא
 !דניק ןיימ ,דיד ןטַאר סע
 !קעװַא קוק ,ןשַאנ וטסעז

 !דנילב ךיד ךַאמ רעפעב

 :ריד םולשו-סח ,ןעמ טגָאז
 "!םיז זיא סטכַאמעגנייא,

 ,םַאלפ-רעייפ ןרעוו וטסלָאז
 -  !םיפ יד טימ ןעּפוט
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 ריד רעמעפש ךיא לעוװ סָאד רַאֿפ

 ,קרַאמ ןפיוא ןפיוק
 - ,עלעטיגנ 8 ,םשה חצרי םא

 !גרַאק טשינ ןיב ךיא ,טסייוו

 -- טלעג ןשַארג ןצנַאג ַא רַאפ

 ,דלָאג ןוֿפ עלעסיג א

 ,לכעליּפש א ןיילַא ריד רַאֿפ
 !דלָאה ןבָאה םע טסעוו

 ,טלעג ןשָארג ןצנַאג א רַאֿפ
 ...ןילַא ריד ראפ רַאנ ןוא

 ,יירפ ןשוק סע טסעוו וד ןוא
 "!ןייצ יד טימ ןקַאנק ןוא

 ,לרעטכעט סָאד טגלָאפ םע ןוא

 :טסייח עמאמ עטַאמ טָאוװ

 גָאט ןצנַאנ א טלַאה יז ןוא

 !טזיילנרַאפ ךעלעגייא יד

 -- טטמכַאמעגנייא זַא ,ךיז טלטייר
 !םיז ויא -- ריא ןעמ טגָאז

 -- ץרַאה עגנוי סָאד ריא טלּפַאצ'ם-
 !םיפ יד טימ טעּפומ יז

 עלעמאמ םָאד ,טייצ יד טמוק סע

 !גרַאק טשינ ,טרָאװ ריא טלַאה
 טלעג ןשַארנ ןצנַאג ַא רַאֿפ

 סרַאמ ןיא ריא יז טפיוק

 .עלעטינ טעדלַאנרַאפ א |
 !ןח אלמ זיא'ס ,יוא

 עלעטנעה עקידרעטיצ טימ
 !ןייצ יד ףיוא סע יז טּפַאכ
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 - == טקַאנק ןוא ןייצ יד ףיוא סע טּפַאכ
 !ליופ זיא םונ יד !ייא

 -- עלעבייוו סָאד טייּפש ןוא םייּפש סע
 - !ליומ ןיא לופ קעבַאט

 ,לרעטכעט סָאד טנייוו ,עמַאמ ---
 ?זיא ווו ערעדנָאי יד

 ,"ןיורק-עמַאמ , ןוא "ישעמַאמ,
 -- ?םינ ןופ םעט רעד סָאד זיא

 ;עלעמַאמ םעד ייוו טוט ץראה סָאד
 :טַאלג יז טכַאמ םינּפ סָאד

 עלעמַאמ ןייד !יוזא זיא סש
 "!טאהעג סנױזַא ךיוא טָאה

// 

 ם ַא ד ַא מ

 ,םצילב גנוריצ ווו ,קילג זיא טרָאד טשינ

 ;טצירּפש ןעקנופ טימ ןייטשלדייא ווו

 ,טצנַאלג ןוא טקנַאלב סָאװ ,דלָאג זיא ץלַא טשינ

 !םצנַאט ןוא טכַאל סָאװ ,דיירפ זיא סָאד טשינ

 טעב ענ'דלָאג סָאד טפָא ץנַאג טדיימ סע

 ,טעז יד --- לַאז ןסיורג םעד ;ףַאלש רעד

 - ,טלעג טימ קאז םעד קילג סָאד ךיוא יו

 !טלעוו עצנַאג יד גנַאל ןיוש טסייוו סָאד

 עק ט סיד ַא מט עט ש רע י ד
 ךח

 םתסה-ןמ ?ווװ רָאנ ,ןזעוועג זיא לָאמא

 !םי טייז רענעי ףיוא ,קיר'ביוב ןיא ץעגרע טרָאד

 :טרעלק ריא ,ךָאנ םגנערפ ריא ?ןועוועג זיא יצ --- רָאנ

 !טרעהעג ןעבַאב ןיימ ןופ ןיילא סע בָאה ךיא

 ,קעװַא -- עטַאט רעד ,ןברַאטשעג --- עמַאמ יד

 - !קע ןייק רַאג טָאה טכַאנ-רעטניוװ עקירעיורט יד

 ,טיינשרַאּפ זיא רימ יד ,טדימשראפ -- רעטצנעפ יד

 :טייק רעד ףיוא טנוה ַא יו טניוו רעד ךיז טסייר'מ ןוא
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 .טנַאלק ןוא טעיאוװ --- ורורוה-ורוריח
 ..טנַאנ םע ,טרעטיצ סע ,ןקַארשרעד זיא ץרַאה סָאד

 "!םַאיד-םַאיד-ַאיד , רָאנ ,טשינ טרעה יז "!עבָאב
 !זױר ןבּויז רענעי ןופ רימ טליײצרַאּפ עביומ יד

 עלא
 ,תומדקח ןיוש גונעג

 ;לעװק טשינ ,רעדױלּפ טשינ
 | ,ןעבַאב רעד ןָא םענרַאפ

 !לייצרַאּפ השעמ יד

 עק טסידַָאמ עט ש רע יד

 לָאמא ןענַאטשעג ןיא םי טייז רענעי ףיוא

 | ,לָאמ ןיא לזייח א ךעלטיפ עשרעגיח םיוא |

 ,ץלָאטש ןָא ,תוזע ןָא ,ךאפגייא ךיז ןענַאטשעג

 !ץלַאה ןופ ןוא םייל ןופ --- לתלריצ ןָא ,ץכעצוּפ ןֵא

 :דלָאה קידווענח רָאנ ,םלציפ ַא רעטצנעפ א
 !דלַאג טימ ךעלנעטגָאט ם . טישאב יז -- ןוז יד

 ןרעטש ןוא הנבל

 ןרעג ךיז ןטלאהראפ

 ןביוש יד רעבליז טימ ןלָאמ ןוא

 !טנױלַאב ביל ד יח רעד טָאה סָאד

 !טניווועג רעדירב ייווצ צ לזייה ןיא ןבָאה סע

 יירמעג ןעמאזוצ רעצ רעה ייווצ ןטלַאה סע

 !יירפ ךיז םעברא'פ רָאנ ,טעכרא יד זיא רעווש
 ,טיורב סָאד ןעייל יילק טימ ,לבעמ סָאד זיא םייוו

 !טיונ יד ןוא דיירפ יד -- ןעמאזוצ זיא ץלא רָאנ

 ,טבעלעג ךיז טָאח סע

  טבטוועג טָאה טייצ יד

 !םעדַאפ ןערשכ ריא ,ןגנַאל ריא

 ,ףטוװש רעד ףיוא טסָאג א ךיז טזייזװַאב לָאמנייא רַאנ

 יה

 ;טכַארּפ םימ זוא ץנאלג םימ ןעמוקעג זיא גנַאלש יד
 ולץפ ןייז טלקניפ סע ,ןדנאראמש ,דלַאגניג לופ
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 :טכַארט ןוא יז טעזרעד רעדורב רערעטלע רעד
 !ןארַאפ םוטכייר ךֶאד טלעוו רעד ףיוא זיא סע
 ,ןַאמ רעמערַא ךיא ,דגארַאמש א בָאה ךיא ןעוו

 ?טשינ סָאװ ,םיא ףױקרַאפ'כ
 ךירַאי ןפיוא טלָאוװנ

 | !וק א ןקלעמ וצ רימ טפיוקעג

 .;טייל ייב ךיז טכַארטיס סָאוװ ,ןסייוו יז .--- ןעגנַאלש יד

 | ,טייז א ןיא קעוװַא םיא טפור ןוא םיא טקניוו יז
 ,טלָאװעג רָאנ וטסלָאװ ,רעדורב ,ייא , :םיא טגָאז ןוא
 ,דלָאג לופ רעסעפ ןָא ריד ומסטיש

 ,טלעוו ַא ןטנאילירב ,ןטנַאמַאיר ,ןלערק

 !טלעג ראפ ןעמוקַאב רָאנ ןָאק עמ סָאװ ,ץלַא ןוא
 ,טַאּפש ןייק טשינ ךַאמ ךיא
 ,דוס אזא ןארַאפ

 - "!ךלַאװ ןיא ןגָאז ריד םיא ןָאק ךיא

 .:טרעלק רערעגניי רעד ןוא ,קעווַא זיא גנַאלש יד
 - ;טרעשַאב טייקנייש ןייז ןדעי ךיז טָאה טָאג יו
 ?גיוט סָאװ טייקנייש יד ןוא ץנאלג רעד :ן'גערפ ייג
 :גיוא סנרעטלע ןיא ןיוש טמַאלּפ טּפַאשנדיײיל יד
 !םָאנ ,ךַא -- ןטנַאילידב ,ןטנַאמַאיד ,ןלערק

 !דוס םעד ןגָאז ןוא ןרַאנ טשינ רָאנ לָאז יז

 ,דלַאװ םוצ רע טקוק

 דלַאב ךיז טעבנג ןוא

 !ננ ַא לש רעד וצ סיורא ר ע דו ר ב ןופ

 םיוז יד ךָאנ טדלָאנרַאפ ,רעטנוא ןיוש םייג יז ןוז יד
 | םיוב א רעמנוא ןוא ;למיה ןיא ןקלָאוװ ןופ
 ;גנַאלש יד ןוא שטנעמ רעד -- ,עדייב ןיוש ןציז
 | | .גנַאל ןיוש ןסעומש ןוא ןעמַאזוצ ןציז יז
 ?קערש רַאפ יצ דיירפ ראפ -- טשינ טסייוו ןוא םרעטוצ רע
 ,קע ןטימ םורא םיא ץרַאה סָאד טלקיוו יז

 ,ןֿמנַאמַאיד ןופ טדער ןוא
 ;ןטנַאילירב ,ןלערק

 !גנירג רָאנ ןבָאה וטסעוו ץלַא,

 לע



 קירבאפ א זיא סָאד ,רעדורב ןייד רָאנ טכַארטַאב
 !קילג ןוא ןטנעמאיד ,ןטנַאילירב ,ןלערק ןופ
 .םייח ךעלרעדנוו ןוא ,םעברא רֶע ,ךיז טפערט סע
 ,םייווש טימ טקעדאב ןרעטש רעד ,םיא טרעוו
 ;טנַאה רעד טימ טשיוו רע ...! ןּפָארט יד ןפירט סע
 ! טנַאמַאיד ַא זיא סָאד ןפַארט רעד ! טשינ זָאל

 - . !םייה ןטעברַא רָאנ
 ! םייווש םעד ףיוא ביולק

 ! ןטנַאמַאיד רעפעפ ןָא וטסטיש

 .רערט א ןעמערב יד ןופ טלאפ םיא ןוא טפערט סע
 .רעמ טשינ ,רעסאוו זיא סע ,ראנ וד ,וטסניימ
 .םיוא טשינ םִע טסטלַאה וד ,ן'טזדלַאה ןוא ,ן'טסיירט ןוא
 ! םיורא ןגיוא'ד ןופ ןרערט יד םיא טשוק ןוא
 !ּפָאק רעשירַאנ וד ,ןגעמרַאּפ ןייד טסדנעוושראפ
 !פָארט ןדעי ביולק ןוא ! ןפירמ זָאל ,ןענייוו זָאל

 ,דנַאטשרַאפ בָאה ,רערט א
 -- .טנַאילירב א זיא סָאד

 ! גינעק א יװ ןייז וטסעוו ךייר

 .לעפ עלעדייא ןא רעדורב ןייד טָאה -- ךָאנרעד
 !לערק א ןיוש טסָאה וד -- לדַאנ א טימ ךָאטש א
 ? ּפַאק א -- וטסגָאז -- טולב ,םע זיא --- וטסגָאז --- טולב
 ! פאצ ןוא ר ַאנ ּפַאצ וד ,ןלערק זיא סע !רַאנ וד
 ! גרַאק טשינ ןטולב ןוא ןטולב רָאנ םע לָאז
 ! גראב ַא ןלערק ןיוש וטסעוו ןשישנָא

 ,סירבאפ א טסָאה וד

 ,קילג ןייד ריד ךַאמ ןוא
 "!דוס םעד ןיוש ט ס יי וו ןוא רעקרַאטש טסיב

 ,טלייבעג ןטסיופ יד ,ןסיבראפ ןּפיל יד
 ,דלאוו ןופ רעדורב רערעטלע רעד ןיוש טייג
 ,ץראווש ךיז ןעמייז ןוא ןענערב ייז ,ןגיוא יד
 ,ץרַאה ןיא רעדורב םוצ עביל יד מלּפַאצ ךָאד
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 - ,הװרּפ ַא ןכַאמ רָאנ ךָאד לעװ ךיא,, :ךיז טסיירט רע

 ;ףיט טשינ ,םעניילק א ןבעג ךיא לעוו ךָאטש א

 - !םייוו ךיא ?רעדורב ןיימ

 םייווש ןוא ןרערט רָאנ

 *! ןטנַאילירב ,ןטנַאלירב ןענייז

 55 יה .תפאשסאלקהפסזליטטרטאלפיפ

 ,טכַאנ ענעגייא יד הנבל יד טרעה סע

 .טכַאלעג ןוא טנייוועג לבימש םעניא טָאה'ס יו

 :ןיירא רעטצנעפ ןיא ןרעמש יד ןקוק םע

 / !*?ןייוועג םרעדורב םייב רעדורב א סע טכַאל יו

 - +קרַאטש ךיז טרעדנווועג סנגרַאמוצ טָאה ןוז יד

 - + קרַאק ןיא ןטייווצ םעד רעדורב א סע טגָאלש יו

 | ךיילגוצ טרעדנווו סע

 :ךייט םעד ןוא דלאוו םעד

 .?ןעשעג לביטש ןיא סע זיא סָאװ

 : ףָארטש סטָאנ עדייב ףיוא ןעמוקעג זיא סע ןוא

 ,ףָאלש רעד ייז טכייוו סע ,ןדנווושראפ זיא קילג סָאד

 ' == !קעװא ןדירפ רעד ,עביל יד זיא קעווא

 .לסערש ראפ --= רעטייווצ רעד ,קימייוו ראפ טשינ טּפָאלש רעד

 ;טוג ןיימ ,םוטכייר ןיימ ,תורשע ןיימ זיא'ס :מיירש רעד

 ! טולב ןיימ ןוא םייווש ןיימ ,ןרערט זיא'ס :רענעי ןוא

 י / !םאיד ,םאיד ,םאיד ,םאיד

 . !םי טיייז רענעי ףיוא
 ! רָאה יד ייב ןיוש ךיז ןַעמ טסייר

 (רָאככ עלא

 ,ךיז טסייר עמ ,ךיז טגָאלש עמ
 -- !ךַארטיךַארט ,ךַארט-ךַארט

 / ןזעװעג זיא סָאוװ רָאנ
 .? ךאז רעד ןופ ףוס רעד

 . רעדורב יד ןופ ףוס רעד

 ?זיוה ןכעלקערש ןופ

 טשינ יצ ןוא ןיוש לייצראפ

 - .סיורא רעצרעה יד
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 עק טםסידַָאמ עטש רע יד

 ! טכַאנ עכעלקערש א ןזעוועג זיא'ס ,יוא

 ;טכארט ךיא ןוא םיוש ןיא ןעבָאב רעד ייב גיל ךיא

 ? טיירב יוזא ,גנַאל יוזא ,ןטָאש רעד ךיז טגייל סָאוװ

 ? טייק רעד ףיוא טנוח א יו טניוו רעד ךיז טסייר סָאװ

 ? ךַאד רעד ךיז טסייר סָאװ ,ןרעיומ יד ןכערב סָאװ

 ?| ףַאװ ךָאנ ךיא ןיב יצ ,ןעבָאב יד ךיא רעה יצ

 :טכארט ךיא ןוא סיוש ןיא ןעבָאב רעד ייב גיל ךיא

 ?טכאנ עכעלקערש יד םולח ןיא ךיא עז יצ

 ?ךאוו ןעד ךיא ןיב יצ ?השעמ א ךיא רעה יצ

 ?דַאד רעד ךיז טסייד ווו ?ןרעיומ יד ןכערב ווו

 ?טרַא ןייז ןופ קעווא לזייח סָאד ךיז טפסייר ווו

 "?טרָאד רעבַא ַאד --- ורורוח --- ורורוה

 טרעלקעג קידנעטש

 טרעהעג לָאמנייק ןוא

 ! ךאז רעכעלקערש רעד ןופ ףוס םעד

 םאדאמ רעסיוא ,על א

 ,טנַאלש ןענעצ ,ייא !טנַאלש רענייז רעד

 | ! ימ יד ןיוש טקידנעעג
 ,טגָאמראפ םייח א רָאנ רעוו ,םייחא

 | ! ירפרעדניא זיב םייחא
 ,טָאה'ס רעוו טעב א ,ןיידא םעב ןיא
 ! טָאג ןָא טקנעדעג ,טייג ןֿפַאלש רָאנ

 ! םיונ יד ףרַאד ןפָאלש

 דיע ל ד יי מ

 ,טפעשעג ןייפ א זיא ןפַאלש

 ,טפערט לָאמליײמ ןוא !םיוא ךיז םור עמ
 ! טיורב א -- ךיז טמולח סע

 -- ,ימ יד קע םוצ ,טגָאלש ןענעצ ,ךא

 ---םַאדַאמ ,טכַאנ-טוג

 ם ַא ד ַא מ

 | יי ! ירפ ןגרָאמ טמוק

(1896 = 
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 טפיוקראפסיוא

 (םַאּפש א)

 ןעגנַאגעג ץרַאה םעראוו א טימ
 ;טלעװ רעד וצ רע זיא

 םלוע רעד טָאה'ס !ןלעפעג זיא'ר
 .טלעטשַאב םיא ייב ץרַאה

 ,ןטניווק ףיוא ץרַאה ,ןטיױל ףיוא ץרַאה
 !רעחא ץרַאה םערַאוװ

 1 ,לכיימש א ראפ ןפיוק ןעמַאד
 / .רערט עסיז א ראפ --- ךעלדיימ

 ..רעזעל ןפיוק טלעגניילק ראפ ןוא
 ...רעיירד א ראפ ,ןשָארג א ראפ |

 ;םלוע םעד יוזא טקעמש סע ןוא
 !רעייט זיא ץרַאה סָאד ,ייא |

 -- היחמ א טָאהעג .טָאה רע ןוא

 ;ןעננאלרַאפ'ס ןעוועג םיורג

 :למערק סָאד טכאמראפ טָאה רע זיב

 !ןעגנַאגעגסױא זיא ץרַאה'ס

-.* 1900( 

 וויטַאמ-סקלָאפ

 ,ןצַאלַאּפ ענרענייטש

 ,ןענַאקלאב ענרעזייא
 ,רָאמראמ ןסייוו ןופ ּפערמ
 .ןענַאלַאס ענעדלָאג

 ןלָאדנַארישז עצע'לָאטסירק

 ...ןביוש יד ךרוד ןקנַאלב
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 רעטבילעג ןיימ טעוו טרָאד
 .ןביולק הלכ א ךיז

 ,ןביולק חלכ א ךיז
 ..רעטנוזעג ןוא רענעש
 ,ןליופ ָאד לעװ ךיא ןוא
 - .רעטניוו ןיא טָאלב א יו

 .יי 0

 132 ןיא |

 (עדַאלַאב)

 ,לדיימ א ןעוועג זיא לָאמא
 ;טבילעג לגניי א יז טָאה

 ;לדיימ סָאד לגניי סָאד ךיוא טביל סע
 :טבירטַאב עדייב ייז ןענייז

 !םערָא יוא ,םערָא זיא לגניי סָאד
 .-.ריבג א -- םלדיימ םעד רעטָאפ רעד

 ,רעכייר רעד רעטָאפ רעד ,רע טזייוו
 !רךיט יד לגניי ןעמערַא םעד

 ;לדיימ סָאד ןגלָאֿפ זומ רעטַאּפ םעד

 ;ןייּפ יז הּפוח רעד וצ טריפ עמ

  לגניי סָאה סיוא טכיל א יו טייג םע

 .ןיילא רעלעק ןייז ןיא טברַאטש ןוא

 ,ןברָאטשעג זיא רע זא ,יז טרעהרעד
 .בומש רעד ןופ םיורא ךיז טכיילש ןוא

 ,ןביל םוצ רבק םוצ יז טמוק
 .בורג רעד ריא ראפ ךיז טנפץ

 ,רעטיוט רעד םיוא טנעה יד טקערטש
 ;ןגיוצעג רבק םוצ יז טרעוו
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 ,ןברַאש יד םיא ּפָארא יז טמענ
 ..ןגיוא ענעסָאלשראפ יד טשוק

 רעטיוט רעד ןגיוא יד טנפע
 ;:טנַאה ַא טימ םורַא יז טמענ ןוא

 ,ןדייב רעביא בורג רעד ךיז טסילש

 !דנַאניײב עדייב ייז ןגיל
 24 לא 8

 ,ןשטנעמ ענבָארד ,ןשטנעמ עניילק
 ,ןשטנעב רעייז ,ןטלעש רעייז
 ,ןעיירש רעייז ,ןביול רעייז
 ,ןעייּפש רעייז ,ןעמאלפ רעייז
 ,ןייוועג טימ ןטעב רעייז
 -- ,ןייצ יד טימ ןצירק רעייז

 ,ביורד זיא ץלא
 !ביוטש רעטכייל

 !טסַאל ןייק גילפ רעטסכאווש רעד ראפ
 טסאר ןַא ,ור ןָא טייצ יד ןוא

 ...לגילפ עקיזיר ,ענעלָאמש ףיוא טבעווש
 (םֵארג םוצ טשינ) |

 .י 4

 רערירב

 -- עבלעג ,עצראווש ,עניורב ,עסייוו
 !ןעמאזוצ םיוא ןבראפ יד טשימ

 ...רעדירב ןענייז ןשטנעמ על א
 !ןעמַאמ ןייא ןופ ,ןטַאט ןייא ןופ

 ,ןפַאשַאב ייז טָאה טָאנ ןייא --- ךיוא

 .-- טלעוו יד דנַאלרעטַאּפ . ןייא -- ןוא
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 ,רעדירב ןענייז ןשטנעמ על א

 !מ לו ע ' ט ש עג ג ט ס ע 9 לָאמנייא זיא סָאד

 28 98 לא

 ,רעדירב ןענייז ןשיטנעמ 2 ל א
 ...עבלעג ,טניורב ,עסייוו ,עצראו

 ,ןברַאֿפ יד רָאנ ןענייז ערעדנַא

 :ץבלעז יד -- זיא רוטאנ יד

 ,ןלַארּפ עבלעז סָאד םוטעמוא

 !טרעחעג לָאמ טנזיוט סע בָאה'כ

 --- ןגָארט וצ זיב ןגָאז ןופ ןוא

 !דרע'רד וצ זיב למיח ןופ זיא

 :רעדירב ןענייז ןשטנעמ עלא
 ...עםייוו ,עצראווש ,עניורב ,עבלעג

 --- ןטַאמילק ןוא ןסאר ,רעקלעפ
 .השעמ עטרעלקעגסיוא ןא זיא'ס

 ,רסומ רעבלעז רעד םוטעמוא
 -- ןגייל עבלעז סָאד םוטעמוא

 ,םלוע רעצנאג רעד ליומ ןטימ

 !ןגייווש טימ רעקיטילָאּפ יד

 .!רעדירב ןענייז ןשטנעמ על א

 ,סעק שילּפ ןיא ךיז ןליּפש ייז --- ןוא

 -- ךעלמערעוו ןענייז תומשנ יד

 ...םעקשיש יד ןופ קעבַאט םעניא
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 .טנרַאטײנ יירד

 ,ָאלב פיל יד ,טיור ןגיוא יד
 ,ָאמשינ קַאב ןיא טולב ןּפָארט ןייק

 !םייוש טימ טקעדַאב ,סַאלב ןרעטש רעד
 - == םסייח ןוא טקַאהעגּפָא םעטָא רעד

 !ןעיינ ןוא ךעלדיימ יירד ןציז סע

 ,יינש -- טנווייל יד ,קנַאלב -- לדָאנ יד

 - .יינ ןוא יינ ךיא :טכארט ענייא ןוא

 ,טכַאניײב יינ ךיא, גָאטייב יינ ךיא

 !טכַאמענ טשינ ךיז דיײלק-חּפוח ןייק

 ?יינ ךיא ,סיורא טמוק סָאוװ

 ..סע ךיא טשינ ןוא ףָאלש ךיא טשינ

 ,םנ לעב ריאמ ףיוא ץ'עגעג טלָאװ ךיא

 :טימעג ךיז רע טלָאװ רשפא |
 ,דיי ןטלא ןַא ,שטָאכ ןמלא ןַא

 - !קַאש א ךעלרעדניק טימ

 ,ּפעמש ןוא יינ ךיא ,טכַארמ עטייווצ יד
 !ּפעצ עיורג רָאג םסיוא רימ ּפעטש ןוא

 ,טקַאה יז -- ףיילש יד ,טנערב רעד -- ּפָאק רעד
 :טקַאט םוצ וצ טּפַאלק--ןישַאמ יד ןוא

 !ַאט-ַאט ,ַאט-ַאט ,אט-ַאט ---

 !קנווו סמענעי ךָאד יימשראפ ךיא

 ,גניר א ןָא ,הּפוח א ןָא

 ,ץנַאט א ,ליּפש א ןעוועג טלָאװ

 !ץנַאג א רָאי א -- ףיוא עביל א

 ?ךַָאנרעד ,ךָאנרעד רָאנ
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 ;םגניז ןוא טולכ טימ טייּפש עטירד יד

 . ,דגילב ךימ יינ ךיא ,קנַארק ךימ יינ ךיא
 ...ךָאטש ןדעי ייב טסורב יד טקיווצ סע

 !ךָאו יד חנותח טָאה -- רע ןוא

 !םטכעלש ןייק טשינ םיא שטניוו ךיא

 ...!לָאמַא סָאװ ןסעגראפ ,טע י

 ,להק ןבעג רימ טעוװ םיכירכת

 ,דרע לציּפ קישטניילק א ךיוא

 ,טרעטשעגמוא ןעור לעוו ךיא

 !ןֿפַאלש ,ןפָאלש לצוװ ךיאי
 יי 5
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 ךעדיל-דעדניק





 עלעטיירב

 ,עלעטיירב ,עלעטיירב
 0 !ןיילק עלעטיירב

 ,ןייז קידכעלייק ךָאד לָאז עלעטיירב א
 | דניצ ןוא
 דניוושעג
 !ןיירא עלעווייא ןיא
 :ןסעזעג עלעווייא ןיא גונעג
 !םאה-סַאה-םָאה --
 .ןסעגעגפיוא

 יג קידנענרעל

 !עלעטנע ,עלעטנע ,עלעטנע
 .?דָארג טשינ וטסייג סָאװראפ
 - ;טגָאז לטנע ,לטנע סָאד ןוא
 !טַאדלָאס ןייק טשינ ןיב ךיא לייוו

 למנע ןא ןיב'כ ,לטנֶע ןא ןיב'כ

 לטנעי עבַאב יד יוװ רימ ייג ןוא |
 ךיז טלקאוועג ןיהא -- רעהא |

 !ריש עטיור ענייש יד ןיא
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 א לא

 :טקיבעגנייא ןציז רעבייוו יירד
 - ,טקילפ ןרעדעפ ענייא
 ,טקירטש ןקָאז עטייווצ יד
 :טגיוו עלעגיוו א -- עמירד יד
 ...8 ...ַא ...ַא

 8 לא =

 !ףָאלש ,עלעדניק ןיימ ,ףָאלש
 !ףָאש יד םייהא טריפ ךעטסַאּפ רעד
 ,טכארבעגמייהא ףָאש יד טָאה רע
 ...טכאמראפ לכעלעטש סָאד ןוא

 ,טקעלעג ץלַאז לסיבא ךָאנ

 ..טקעלבעג ליטש לסיבא ךָאנ
 ,ןייש ןליטש א טפראוו לרעטמַאל
 ,ןייא ןעלמירד ךעלפעש יד ןוא

 !דימ ןיוש גָאט ןצנאג א ןופ
 !טיח ,לטניה ,ןסיורד ןיא .,וד
 !ליב טשינ וד רָאנ ,טיה לטניה
 !ליוװ ןפָאלש ןיֹוש ,עלעפעש ,דיא

 וליטש ,עלעצעק
 !ליטש ,עלעזיימ
 לרצוא ןיימ

 .ליוו ןפָאלש ןיוש

 ,עלעבלעק ,עלעבלעק
 ט'קעמעג טשינ
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 לרצוא ןיימ ןוא
 !טקעוװעג טשינ

 ,טשינ עוועיָאוװ

 !עלעטניוו ,וד

  ,רעליטש ,רעליטש

 !עלעטניה

 סייבראפ ליומ ןיא

 -- ,עלעגניצ םָאד
 ליוו ןפָאלש

 .עלעגניי ןיימ |

 - ומ/ למ/ 36

 ךעלענייווצ ענירג יד ףיוא

 !ךעלעגייפ ,ריא טלָאז ןפָאלש

 -- ךעלעשיפ יד -- לרעסאוו ןיא

 !ךעלעשיק ענירג יד ףיוא

 !טניוו וד ,ןייא םעטָא םעד טלַאה

 !דניק ןיימ ,ףָאלש !ויל-ויל-ויל-ייא

26 22 

 ,טיצ לטרעג ןופ טפוד רענייפ א
 !מילבעצ ןָאמ רעטיור א טייטש סע
 !ןָאפ רעטיור א -- ביוש רעד רעטנוא
 !ןָאמ רעטיור רעד ןיירא טמוק סע
 ,טקעדענוצ ,םניימ דניק ,ךיד לענש
 ..!טקערטשעגסיורא עלעסיּפ ןייק
 ,טעּפש ןיוש זיא'ס ןוא ,ליק זיא סע
 טעזרעד ןָאמ רעטיור רעד רעוו ןוא
 ?טכַאנײב עלעטיפ טעקאנ א
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 ...טכַאלעג טיור טלָאװ ןָאמ רעטיור רעד

 !קַאלשנביוט ןיא טרעהרעד טלָאװ עמ

 . !קַאזרעדױלּפ א --- ביוט יד ןוא
 ,טלייא ךיז ביוט יד ירפ ןגרָאמ
 !טלייצראפ ךעלעגייפ עלא ןוא

 :ןגייוושראפ םנױזַא טשינ ךָאד ןַאק עמ

 .ןגייווצ עלא ףיוא !ּפיצ-ּפיצ-ּפיצ

 ?ייווצ רשפא ,לסיפ טעקַאנ א

 !ייאדייא-ייא !ייא-ייא/ ייא

 עלעגרעב םענירג ןפיוא

 עלעגרעב םענירג ןפיוא
 ,עלעמייב גנוי א טסקַאװ
 !ןפָאלש טשינ עלעמייב סָאד ליוו

 :ןפָארמש סע טוט הנבל יד
 ,עלעמייב ,ןעלמערד וצ םייצ ,

 "!עלעגרעב םענירג ןפיוא

 - ,ףרעטש יד ךיוא ןגָאז יוזא

 !ןרעה טשינ ליוו למייב סָאד רָאנ

 !ןגיוא יד וצ ןכַאמ טשינ ליוו

 :ןגיולפעגוצ לטניוו א זיא
 ."!ןייז קיור ,למייב ,למייב ,

 !ןייא סע טגיוו ןוא סע טלקָאש ןוא

 -- ןיהַא טגיוו ,רעהַא טגיוו
 !ןירג למייב א זומ ןפַאלש
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 עלעמייב סָאד ןייא טלמירד
 ;עלעגרעב םענירג ןפיוא
 - עלעגרעב םענירג ןפיוא
 !עלעמייב סָאד ןייא טלמירד

 רָאטּפלוקס רעד

 ,םייח רעד ןיא קידייל טשינ ץיז ךיא

 ,םייל ךיא םענ ,רָאָנ טייצ ךיא בָאה

 ,םיוא לזיימ א רימ ךיא ּפעלק

 ,םיורעד עלעגייפ א ךַאמ

 ,טכַארטעג גנַאל טשינ ,עלענייפ ןופ
 ,טכַאמעג עלעגיצ א טרעוו

 !ןופרעד עלעשטנעמ א ךַאמ'כ

 ןוז רעד ףיוא ןוא !ליוו ךיא סָאװ ןוא

 :סיוא טעברא ןיימ ךיא ןקירט

 ,זיומ ןוא ץאק ,גיצ ןוא שטנעמ

 -- ,טלעוו רעד ףיוא רָאנ עז ךיא סָאוװ

 .טלעטשענסיוא רעטצנעפ ןיא ןוא

 רענעי רעד

 ,ןייז רעגעי א ליוו עלעקנַאי
 ,ןיירא דלאוו ןיא ליוו עלעקנַאי
 !רעב א רָאנ רע ליוו ןסיש
 ?רעוועג ןעמ טמענ ווו ---

 -- טעזרעד עלעקנַאי רעזדנוא

 טייטש םעזעב א עלעקניוו א ןיא
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 ,ןגָאי רע טעוו םעזעב ןטימ
 !ןגָאלשרעד רעב ןסיורג ַא ןוא

 !ןביילב טשינ רעמ ןיוש בוטש ןיא ןַאק רע
 .ןבייהרעטנוא םעזעב םעד ליוו

 ,רעביא ךיז טרעק םעזעב רערעווש
 / !רעבירא טלאפ רעגעי רעד ןוא |

 ,זָאה ןייק טשינ ןוא רעב ןייק טשינ

 | !זָאנ יד ךיז ןנָאלשעצ ןוא

 ,ןיירא דלאוו ןיא טשינ ןיוש ליוו רע

 .ףייז רענעי ןייק טשינ ןיוש ליוו רע

 רעפיש רעד

 ,טרעהעגפיוא ןגעד רעד טָאה'ם
 ,טרעלקעגסיוא ןיוש זיא למיח רעד
 ,סאנ ןענייז רעכעד יד רָאנ
 - ,סַאג ןיא ךעלעכייט ןעניר
 !ןעניר ,ןעניר ,ןעניר

 ,ןענופעג עלעפיש ןיימ בָאה'כ

 ,טזָאלעג םע רעסַאװ ןפיוא
 טזָאלב ןוא טניוו רעד טמוק סע ןוא
 דניוושעג עלעפיש ןיימ טגָאי
 -- .טניוו םענופ לגילפ יד ףיוא

 ?ןלעּפיש ,וטסילפ ןיחווו ןוא : - !עלעפיש ןיימ- ,ילפ ,ריד ילפ
 ,ןיהא ,טלעוו רעיירפ רעד וצ --
 -,ןירג זיא'ס ווו ,קיטכיל זיא'ם ווו
 -- .טילב למילב ,טגניז לגיופ
 !טימ ךימ םענ ,לפיש ,לפיש

290 



 ןגער

 !ךעלרעדניק ,יוא ,ךעלרעדניק

 .ךעלרעדנווו רָאג לדנגער א

 !ךעלעּפערט עקידעקעמש
 .דָאנעג סטָאנ זיא לדנגער א

 !דָאר א טצנַאט ןוא םיורא טמוק

 !ךעלעּפעק ןוא םיפ עזיולב טימ

 ,ןגערפ טשינרָאג ,ןרעלק טשינרַאג

 ,ןגער ןפיוא.ןסקאוו רעדניק
 !ןעגנאז .יד יו ,ןעמולב יד יו
 ,םיפ עט'קַאנ ,ךעלּפעק עטיקַאנ
 ,זיר א דניק ןדעי ןופ טסקַאוװ
 !ןעגנַאלרעד וצ למיה ןזיב

 טניזװ לזיימ סָאד ווו

 :לזיימ סָאד גערפ ךיא

 ?לזייה ןייד זיא ווו ---
 :רימ טרעפטנע לזיימ סָאד ןוא

 !ריד ראפ דוס ןייק טשינ בָאה ךיא ---

 ,םיוא טשינ גָאז וד ץַאק רעד רָאנ

 ,םיורא סטוג ןייק ןופרעד טלָאװ םע

 !קַיכ -- רָאנ טסייוו עלעגרעוו סָאד
 קילג םוצ שטָאכ
 !םקנילפ ַא עלעזיימ 8 ןיב ךיא

 סקניל ,לקניוו ןיא טרָאד ,וטסעז |
 לסיבַא םטכעה .ןטכַאנרעד ןוא
 ,לסיש ץעסיורג יד טיימש סע ווו

 ,םורק טירמ ייווצ ,ךיילג טירט ןייא

 ,םוא ךיז קוק ןוא ,טיירב רעד ןיא ןוא
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 - ,ןיילק לריט א ןעז וטסעוו

 !ןיימ לזייח סָאד זיא ןטרָאד
 !ףיורעד עלעגרעב ַא טגיל םע
 .ףיורא יירד ןוא ּפָארא ּפערט א
 -- לּפערט א ךָאנ סקניל ףיוא ןוא
 ,רימ ייב טסאנ א טסיב וד ןוא
 ,לּפעק סָאד ןייא גייב ,קנעדעג רָאנ
 .רימ יד קירעדינ זיא'ס לייוו

 על עטע

 ,דלָאג ןיימ ,עלעטע ,רימ גָאז

 ?מלַאה וטסַאה סָאװ ,טנייפ וטסָאה סָאװ

 ,טשימעצ יו ,ןייטש יז טביילב

 .טשינ טרעפטנע ןוא טנייווש לטע

 ,םנייש רימ יו ,עלא ןסייוו ךָאד

 !טנייפ ןוא ביל טָאה עלעטע סָאװ

 עלעטע רעזדנוא טָאה ביל
 ,עלעטעב ןיא גנַאל ןגיל וצ

 ,ןיימשוצפיוא רָאנ יז טָאה טנייפ |
 ...ןייג ןּפָאלש סָאד טכַאנײב ךיוא

 ,ןשַאנ וצ עלעטע טָאה ביל
 .ןשַאװ וצ למינּפ סָאד --- טנייפ
 ;ליופ טשינ רָאנ ?ךעלסינ ןקַאנק
 !ליומ סָאד סיוא ןעקנעווש וצ טנייפ

 למעז-רעטוּפ רעייז יז טביל ךיוא
 .למעק סָאד ןַא ןקוק טשינ ןַאק ןוא
 !טנייה טשינ רָאנ ,ןגרָאמ -- ןענרעל
 !טנייש רימ יו ,סעלא זיא סָאד

202 



 עלעווירב סהמותי רעד

 ,דניק קיצנייא ריא טכיירש ןעמאמ רעד
 !טניוו רעביל וד ,ףיוא סע ּפַאכ
 טלעוו רענעי ףיוא ףיורא גָאדמ ןוא
 ..טלעצעג םישעמַאמ רעד וצ

 ,ןסע וצ טשינ ,ןעקנירט וצ טשינ

 !ןטעגראפ ךיד ןסייה ייז ןוא

 ...ןֿטסַאק ןטראה 8 ףיוא ןֿפָאלש

 ..ןטסאפ ןעק ךיא ,ןֿפָאלש ןעק ךיא

 ןנָארט ןמסַאל עטסרעווש יד ןוא
 - ףגָאלש ךימ רָאנ יז ןזָאל
 !רעטומ עמַאמ ,רעטומ עמַאמ
 ..רעטיר טימ ךימ ןסיימש ייז ,יוא

 אל

 טשי

 ,ןרעה ןענייוו ,רָאנ ר ימ ןליוו י יז
 ,ןרערמ ןייק כֵא ד ,עמַאמ ר ,ךיא ןוא
 ,רעטיצ ןוא ישעמַאמ ,ךיא נול
 !רעטיב עמַאמ ,רעטיב רימ זיא

 ץאצק }7
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 םעצד5 .ל י ןּוצ ןגנצסיוא

 קיטסיצילבופ









 יו 2

 לי ,ןבעפ ןכעלנעט ןופ קעווא טייג סָאװ ,שטנעמ רעה טָאה ןנעװ ייווצ

 = ,נעווח ןטסירוט םעה ןוא גנא-ריצאּפש םעד .טיורב ךָאנ ךיז ןנָאי ןופ ,טפעששעט ןופ
 -נענעהב א ןופ - בירטעג .געוווטידוט דעד טּפָא יא ךעקדעפעג ,..ןזיוו -ןעמולב ףיֹוא ,ןעיילא ץנעטינששגּפָא-ךיילנ ןופ ןטָאש ןיא ,ךייט ןז ידנשיור -ליטש ןױא -סיז ןפ לעהב / םייב/ :תנאג-דיצאּפש רעד זיא םעגעגנָא

 רעלַאמש רעד זיא קינייטש יא קישטילנ יו .טיוט  ןֹוא  ןלענש קעדש .טרעקאל ןוא טפוד ,טקיק ןטנורּפָא .ןופ/ :תערו עדי זיוא ךעלדועפעג ןוא = ףרעפ ראפ רעבָאה ןייק ,ןשטנעמ ראפ ן"יוו ןייק טסקאוו געב עכיוה יד ןופ ןציּפש יד ףיוא .געוחןטסידוט דעד זיא רע; לצונמיא , ,ןטנוהג -פָא ןוא רעשטעלג ןשיווא ,גהעב עטססעה יד ןופ ןצוּפש יד הלא א ןודלעפ שש 1 ןשײווצ געוו ןייז טסידוט דעה טמוז ךייה רעד וצ  טפאשקנעב דעקיד
 | .טריצאּפש סָאװ ,שטנעמ רעה טנאז יוזא ,םיפ יד -עטנוא געטש

 = -םייוו-לדייא  ןעכעלרעפעג = ןיוא - ןטסעט--עלדא .,-עסעלש עמואלראפזגנאל ,עטלא ןשיווצ גהעב עכיוה יד ףיוא םודא  ריא טייג לָאמלייט ןוא
 } טש= ר? ן :

/ 
 : ראמ

 ןקיבדאפליפ א ףיוא טנווָא רעד םיוא טשיע ךיז טעב ןביוא ;טכאנ ןיוׁש זיא ,גרעבי יד ןשיװצ ,לָאט ןוא ,טנווֶא עד וצ טלאפ סע ןוא ,רעצועלּפ
 -עכעפ ,ןטלאפש ןופ םיורא ךיז ןראש ןטָאש .ךיז ןשעק ןבראפ יד ,טָא חואנ .טכעווע זע ןֹוז רעקידנעויהעטמוא דעד ןופ ןצנאלנּפָא יד ןופ

 - ףעלטכיל רעטנזיױט .עעיז טימ ךייא וצ טפור ןוא ,לָאט רעד ךייא וצ טקניוװ סע ןוא ,לָאט ןיא וצ ךיז טיירג בוטהםוי דעכעליידפ א :טפול רעקיק רעד ןופ ןלעװ יד ףיוא ,ףיוהא ךייא וצ ןניװ ןעגנא אלק .עסיז-דעדנווו רענעט ;לָאט דעד זיא טהינימוליא .,,ףיוא ןרעטיצ ,ךיז ןדקיג ,ךיז ןקעוו עקיבראפנדישדאפ ךעלמעקפ  ,טכאנ  עקיטכיק יא םיזא : טדיצ ,לָאט ןיא ,םנסופוצ רעב יד ,ןטנוא ןווא יי יד וצ ךייא ךיז ןגייל ןטנודנּפָא ןווא
 ןופ ,שטנעמ ,פָארא םוק ;ןץעגנאלק עסייז ענייז טימ ןיייא ךיו יא טדואל |
 -:שפפויווצראפ ןוא .קעדש יד .ןופ .,ןודלטפ/ עטעקאנ .ןוא .נ"עב .עלעל
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 ןבעל סָאד ווו ,דעסעלש ןווא ןוטסענזרועלדָא 6 יד ןופ ,ןטנורנּפָא עקידמעטָא

 לָאט םוצ ּפָאדא םוק ...ןבעווש רעטסיינ עליוה ווו ,טכליהראפ גנאק זיא
 ,טכיל ןופ ןוא .טכאנבוט-סוי רעזדנווא ןױא זדנוא טימס ךיד יירפ ןווא

 םָאדא ךייא טאל ווא ,ךיוה ידו ריא טזָאלראפ ,ןגיוצעג גנאפק ןוא גנאז

 ,געוו רעיױא זיוא דערעכיז ןווא רעטיירב --- רעקירעדינ .סָאוװ .לָאט ןייא ,

 -:שיור לָאמוא סָאװ ןוא ןגעקטנא דעצעלּפ עטיובעז ןייוו ךייא ןעמוס סע

 טמוק רעשאר ןוא ,לָאט ןופ בוט-םוי דעד םורא ךייא טבעווש רעקיד

 ןרעהוילק ןוא  דעמינּפ עקידבוטחםוי ,דעריצאּפש  ,קיזומ ;ּפָאדא ריוא

 םָאה םודא ךייא טסילפ סע ןוא ...בוט-םוי דעקידנעגנו לקרקידנלאדטש א

 .ןדאּפ ענעקנוזראפ ךיז ןיא ;עטבילראפ .עקידנריצאּפש ןוופו רעטסילפעג

 רילק עקידבוט-םוי יד ןופ טייקיברַאפנדישראפ יד  ךייא טדנעלב סע ןוא

 .,.םלוע .ןקידנר ןיצואּפשיק לידבוט-םוי ןטימ סיוא ךייא טשימס ריױא ןווא ,רעד

 -ענמודא ןייטש ריא טביילב ,קילב ןרעפיט קילעפוצ א ךָאנ ,גנילצולפ ן'וא

 -ייז טרינימוליא .ןפָאדטענ ריא טָאה ץאלּפ-דוק א ףיוא .קערש ןופ טּכאכ

 טליּפש רעצלאווזןטעדעּפא ;סענאטנאשרעפאק ןווא סעפאק ,ןלעטַאה ןענ

 -אב-שואר ,ןגיוא ןעקידנצנאפג טימ ןרָאּפ ןדיצאּפש טמועדָאעג ;קיזומ יד

 -קנערק !עקנאדק --- רעבָא .ןפיל ועטרעטיצדאּפ עביל ,רעצרעה שעכעלנעוו

 ןעיורפ ןוא רענעמ עטנכייצעט טיוט םוצ  .םעטָא דעקידנענערב ךעל

 קיטשרוד ןעקנירט ,ןבעל ןופ ןטונימ) עטצעל יד טורעגנוחדאפ ןעננילש

 ריא ביווא ,ןטימניא ןווא !ןוייה יד וצ זיב דעכעב ןופ ןּפָארט עטצעל יד

 עטנכייצעג ענייז ןופ ,טיוט דעה םודא טריצאּפש ,טעז ןוא ןניוא טָאה

 | ,טלכיימש ןוא ,ןעזעג טשינ י-

 רעבָא ..,גדרעב עכיוה יד וצ קידוצ טפאשקנעב יא ןָא טפאכ סע |

 ,געוו רעה ןטרָאר יא רעכיז טשינ ןוא טכאנ ייד ןיוש זיא ןלאפעטוצ

 ןופ ,טפעשעג ןופ ּפֶא ךיז טסייד סָאװװ ,שטנעמ דעה טָאה ןגעוו ייוצ

 ףיוא - ןווא געוו"יטסיר וט םעד ןוא גנאג-ריצאּפש םעד :טיוה וב ףיוא גרָאז

 ...ןריּפ ךייא ךױא ליוװ ןטצעל םעד
 םעה ןגעוו ןוא ךוב ןגעוו ,רעטכיד ןנעוו ןדייד ךייא טיס ליוו ךיא

 -עלּפ רעביא ןריפ טשינ ךייא ?יוז ךיא .גדעב עכיוה יד ףיווא} --- רועזעל

 רעֹדַא ,ןטָאש םענעקייא דעייז ךָאנ ןפיופ ןשטנעמ עקנאדק ווו  ,דעצ

 ...ןבעק טָאטשנָא ןבעל ןופ ןטָאש ,ןכאז טָאטשנָא ןכאז ןופ ןטָאש ןעננאפ

 םורא ןעייג .טייקנסעגראפ ףיוא עטלייטרואראפ ,טיוט ןופ עטנכייצעג ןופ

 טשינ ךָאנ רעייז ןגדָאב רעדָא ,ןיופ דשייז .ןעלטעב ןוא דיט וצ ריט ןיופ

 .םיוא  טבָארג סקי גייא-וטעפאהפ ענעמיקעטּפֶא םסָאד ווװ .ביול טנידדאפי

 דניהדאפ םיא טסע ןיוא םויודא דדע דעה ןופ ןעמַאז ןטייזדאפ-םיוק .םעד |

200 



 ךייא ךיא לָאז סָאוװ -- ?טבילאב סָאװ, -- ןֹוא .,ןירט  ןוא יוד טדעג

 סע ,ןעגנאלרעד ךייא ךיא לָאז סאו ?ןעגניז ךייא ךיא לָאז סָאהװ ?ןנָאז

 םעד טיפ ?ןפאכ ךעלעטייפזרעמוז ךייא ךיא לָאז .?ןקעמש ךייא לָאז

 ריא טליוו !ןטישראפ ןגיוא יד ךעלענילפ עדעייז ףיווא ביוטש םיענועדסָאג

 ןשאלענסיװא ,ןאמ רעטלא ;רעצלאוו ןעק ךיא ,עקלָאּפ ןעק ךיא +ןצנאט

 -עטיצ ,גיווא ןייד ןיא קידעסאוו ,ביילפ םענעקורט 'ןיא רעייפ סָאד ןיוא

 קידעבעל עדנוקעס יא ףיוא ךיד לעוו ךיא --- טנאה עקינייב ןייד --- קיד

 םעד עקשטידניא ןא .,,ןקעװופיווא טסול ענעבראטשראפ גנאק יד ,ןכאמ

 םעה טסויב א ,,,לדיימ ןטסעשראפ םעה טכיל-ןיראעטפ יא ;ןאמ ןטלא

 אב סָאוװ ,יעה .,.טייקכעפסעח רעסייר דעה טעדטרָאּפ יא ,בייוו סריקנאב

 | ."?טביל

 ...ךעקחמשנ עניילק ,ךעלמעקפ עניילק ;לֵאֹס ןיא :עיצאנימוקיא ןא

 ןוא ,.,ןדאנעמַארּפ ףיוא ,סנאטנאשי-עפאק ,סלעטַאה ןיא סיוא ךיז ןענערב

 ...םיוט םוצ עטנכייצעג ןופ רעדיצאּפש ןשיוװצ

 ,רעסעלש עטלא יד וצ ,ןריפ ךייא ךיא ליוװ גרעב עכיוח יד ףיוא

 ,ןטוסו גר יד וצ

 גנוטכיד רעייז ןבָאה סָאוװ ,רעטכיד ןופ ןדייר ךיוא טימ ליוװ ךיא

 ןוא ןנַארטענסױרַא קרַאמ ןפיוא טשינ ןוא ,ןבידשעג טשינ ,טבעלעג

 -נקירטראפ יוװ טשינ ,טקידיירּפעג ןעיידיא עדעייז ןכָאה סָאװ ;טפיוקראפ

 ןופ ןדייר ךייא טימ ליוו ךיא ;טגיילעגניירא דעטעפכ ןשַײװצ ןעמולב עט

 רעטכיד יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא רעטכיד יד ןופ טָאה עמ סָאוװ ,רעכיב

 ,קלָאפ :זיא ןעמַאנ ןייז סָאוװ ,דעזעל ןיפ ןוא .,,ןבירשעג

+ * * + + - * 4 + + * : * 

 ,רוטשאנ) יד ךָאנ רע טכאפ יצ ,רעבאממ א דעד ןוא רעלטסניק רעד

 ןדאפ ,יידפ זיא רעלטסניק | רעד ,טייהנע גנואנרואפ יד רעדָא טדאוונשעק יד

 געט טועטברדא רעד וצ ןוא ,שטטנעמ ךָאט רע זיא קרעוו ןכָאע ןצא קדעוו

 רעה .ליוװ רע ווװ םיא ןעניפעג ןוא דנאטשננעק םעד ןלייוו ךיז רע

 םעה ןכוז ריפ .ןבעק ןייז זומ גטוטכיד יד ,ץיז רעטכיד זופ דעטכיד

 טשינ ,רעטכיד םייב דימ ןכוז ךיווא ןױא ,ננופּפעש ןכוז רימ ,דעטכיד

 םױא ייב ןכוז דיט ,טבעוואב דלאפ  ןיוא  ןעניּפשאב ,טייהבעטנאנ ראו יד

 ...ןבעק עייל םָאד

 ( רעועק דעד ןוא ךוכ םָאד ,דעטכיד רעה, ?קיטדא םענופ) // = 9 ןצפ , : י י 1 עמ ( ') 4 { היפש



 טשינ ןעק סָאװ ,ןלטב יא ,הפ-דבכ א ,בד דעקיטנייה יא --- ךעלדיטאנ

 דעיירה א סיטיידפ ןדעי וצ םיא טלייט בייוו סָאד לייוװ ,עבטמ תרזצ ןי יק

 ראפ טרעטיצ סָאוו ,רעד ,העד וב ןיאש םכח-דימלת רעה ;קעבאט ףיוא

 ענעסידעצ .סרעדיינש ןטסנרע ןדעטנזא טגול ןווא רעהעב ןוא בצק ,שמש

 טקעדש תימדרח ןוא תודפוש טימ יירעל רעפעג טשינ זיא ,עושעדָאּפ

 טימ יו ךיילג  טימרעד טפע-ט עמ ןוא ,דעדניק עניילק טנייה עמ

 דעזדנווא זא ,טשינ טוניימ רָאנ .,,ןיירא לאנימידק ןיא ,האיצמ !ערשכ א

 -קאב ןוא לגענ טימ םישוהּפ עקילָאמא יד ןופ זא !יוזא עבטב זיא בר

 ןוופ טנוחג ןפיוא ןטרָאנניױװ דעזדנוא ןיוא זא ,ןרָאװעג רעמעל ןעטייז ןיוצ

 ןייק טשינ ןסקאווה ,םזילאנאיצאנ טימ טקיטסימענ ,"ונתרחב התא,

 טימ ךיילע --- ןויא "טעאדיאז אהעחט)/ דָאס זיא סָאד !סָאדאמעווקרָאט

 רעטנוא ,?בה עטסליטש סָאד םהנעט "ןמזח ילשמ , ןיוא ןָאה סָאנרוּפאּפ

 :טגערפ ןווא םלוע לש ונובֹיר ןטימ ןגיוא דיפ

 ןבענעג טשינ זדנוא וטסָאה סָאודאפ
 ?ןצילב  ןוא ןדענוד ענייד

 תושרד עכאווש ןפלעה סָאװ ,ךאא

 ?ןציּפש טימ ךעלעגעפ יד ןָא

 םונהיג סָאד זדנוא קירוצ ביג

 !דדע רעה ףיוא ָאד ,ןביווא ןטרָאד

 ,תותימ עבדא ,תוקלמ זדנוא ביג

 !דרעווש ןוא זיּפש ,קידטש ןווא קעה

 !עניטָאיליג עטיילק א שטָאכ

 !רענרעה ,לגענ ,חוכ זדנווא ביג

 ,ןטרָאנ ןייד ןקינייר דיימ --- לעוװ

 !רענדועד יד סיוא ןסייר דימ לעװװ

 !ןבָארנאב טנוה רעד זיא ָאד ,טָא

 טשינ טולב  ןּפָאהט ןקיצנייא ןייק טעוװ  עקוואיפ עקיצנייא ןייק

 ןקידווענח ןטימ וצ ךיז טּפעלק יז ..,עקנאב ןיא טגיל יז ןמז-לב ,ןגיוזסיוא

 יוזא ,ןייר שידלושמוא יוזא ךיז טלקאש .ןוא ,זָאלנ ןטואפג םוצ עלעהייוו

 ייווצ ןייק ,עבשמ  תהוצ ןייק !ץראה םייב ןָא טּפאכ סע זא ,םורפ ןוא טונ
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 ןופ סיורא יז םענ ,?קירטש סָאה ףיוא דניכ ווורַּפ דָא !ןקייצ טשינ

 !בייל ןפיוא דיד יז לעטש ןוא חסיפת

 טעוו ,ןיידא טנע יד ןיא הלשממ יד םינבר :עחעזדנוא טיג טוװדּפ
 ,טנייה ןליפא ןוא !ףָאש יד ןשיאּפ סעכעטסאּפ יד יוזא יז ,ןעז ןיוש רייא
 ףיוא ןעוואדּפ א רָאנ טָאה בר רעד 'והװ ,דדנא ייבו יָאד ,רֹוד ןקיטנייה ןיא

 טָאה סאו ,?בד יא ןענופעג ךָאד ךיז טָאה ,?מיידטש א ןוא הלימ ,ןישוחק

 לטיק ,בר א ןָא זא ;ןעמאזוצ לארשי יב טימ להק ןגייא ןייז טרסומעעּפָא

 בר רעה זא ,םורָאוװ ...םורָאוװ ,שלאפ ךעלעדיי עלא ןרעווש תילט ןיוא

 | !לעו ןראפ לבוד א דע טּפאכ העובש רעד וצ טמויק

 םינ ,םילשיוהי ןייק רעכיא סע טקיש ווא לבר) עטענוױא םָאד טמעט

 העד לקיטש א םיא טיג ,הקולח רעה ךרוד ל?הק רעביא הלשממ א םיא
 ,םעלָאקש האפ ןיירא םדח ןיא ןדלישטָאר ןעיל רע טעוװ - ,טרעט םייב

 יד יוװ ןָאט םיִשעמ ןוא ריביס שיקרעט ףיוא ן"צבעי ןקיפא ןקישדאפ

 תופתוש ולופא טעוו רע !ןציבר רעקפידב יד -- קרא'ד אנאָאי עשידיי

 ;טימ ןנָאלש טשוז קרעט דעד ;"אאהובח תדובע , ןיוא קדעט ןטימ ןכאמ

 טעוו לב סָאד ,ףיוהא ןטנווא ןופ ןיידא עוװשעדָאּפ רעד ןיא סובמסאכ

 ןופ ,ןיירא ּפָאק ןיא ,רעּפאלס-לוש ןוא דפוש ןטימ ,חעוצדו לקמב ןפאלק
 -ניפ , סָאד ןטקאה-עה ןטסעבמא ךיז עוו ךָאנרעיוזא ןוא ּפָאדוא ןביווא

 !טימרעדניא ץדאח ןשידיי םעניא "דיי עלעט

 עי

 ?טכירעג טשינ סילשורי ףיוא טָאה דא ?ד-יא טיירש סָאװ ןוא

 עקיבייא ןופ זיא סאו ,טָאטש א ןיפ ןפ

 ראפ לָאטיּפעײסנָאיצאלָאזיא ןא ,ןטסאק-טסימ  ןווא דקוּפש יא ןיוש תודוד

 ,ןלטב א דאנ ווו !ןדָאוװעג טלעוו .דעצנאג דעד ןוא תוליחק עשידיי עקוא
 -ענֹּפאו ןא  ,טחוש רענעהאוועגדנילב יא ,םייקסואימ א  ,טנאגידטניא ןא
 קאליוק יא  ,תעדצ א ,עננ א ,-עראנש וא דָאנ ווו ,קינטנעצַאהּפ  רענענַאלש

 .."חחובק אלא הנקת 17 ןױא , סָאװו ולא ,בה -עכענושמ| א ,ןציבד יא --
 ןייק ןבידטענקעווא ןוא טדעקענסיוא ,ןגיּפשעגסיוא ןעמ טָאה םעטא סָאד
 ,,םילשורי

 רָאנ ,ןעוועג םיטחוש עטסָאדּפ דאנ וליפא לייט ןענייז זדנוא ייב ָאד
 ןיראד .אדזווא, זא = ,,,םירסומ/ ייז ןדעוו ,םיכחמ לאדשי ץראד אהיווא
 ןזָאלבעטסיוא ןייק טשינ ,טנאוו עליוה ןייק טשינ זיא .?םיכחמ ?אדשי
 ץולשטיידט ןשידיי םעה ,ץצ בעי ןייא  ןסיס ןטסעמב םעד הױא טָאה ירא

 /"ז -יעפ ענייז דעביא טדערענ ןדישדהאפ ןעמ טָאה ,ָאד ,,,יקסייוואלוא דעדָא

 4 ,לײצ רק עמ 5 5 5! '+ | לי ןלאמ :
 אה ץעסועב לי אוי עק ְּו 412 יו
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 טשרע רע זיא טרָאד זא ,קּפוסמס טשינ רענייק ןיוש זיא םנייה ,ןטייק

 עטָאלב עלעציּפ קיצנייא ןייק טטייה ןיוש טעוו דע ..,ןלָאוועע גולק טכער

 טשִינ לחענניפ טסחנימ לארשי" תסנכ רעה ןופ שלעגענ ןטסנעלק ןופ

 רעטיוק סיוא םיוא ןקעוו םינברזםילשורי יד בייוא --- ןווא ,ןלאפּפָארא ןזָאל

 -רעט רעח ווו ןקישדאפ דעדָא ןיידא םרח  ןיא ןגייפ טשינ ץנערוקנַאק

 ,ןיּפש ענולק ןעסיורג ץנאג א ןסקאווסיוהא רע טעװ ,טסקאוו רעפעפ רעשיק

 (יוא סָאװװ ,לארשי ץדוא ןופ ץראה ןוא םילשורי ןיא טאה ןוקא טציז סָאװו

 ןגילפ- ןּפאכ ןוא ,טלעוו דעשידיי רעה ןופ (םינּפ לכ לע) טימ יד עקאט

 .ןיא ץבעי זא) ןוא ...ץָאלּפעצַאה זיב קָאשישיוא ןופ --- שוב דעװ ודוחמ

 ?ךעלּפעקרארמג עתמא ןופ ןרעוו ךָאנ ףראד סָאװ ,ןרָאוװעג גולק

 יבבוח יד ןיא רענוד רעה ראט זיא למיה םענייר ןופ טכירעגמוװא

 ?מיה רעשינבר דעה רעדייא ,טסָאקעג טָאה סָאה לפיוו ,ךא !ןיידא ןוויצ

 זעט טנדעטשעגסיוא ןוא ןייר זיא ןוא טרעטיילעגסיוא ייז ראפ ךיז טָאה

 / עי ןסיורג יא ןעמונעגנָא "השימו נב , יד ןבָאװ קעווצ םעחה וצ !ןרָאװו

 ויצ ידכ ,ןייז ֹוצ םוחפ .:ףארגאראפזטּפיוה ןטימ ךורע-ןחלוש ןשיטיאוז

 עטָאלב העח ןיוא ןשאוועג ךיז טָאה ,ךעבעג ,יקצולס !םעזןומח םעד ןלעפעל

 עכעלדע, יה ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סעקינפנדזילוע !סיפ עשינבה ןופ

 ףיוא ןוא ימ סיורג טימ ;םילשיורי ןױא "הקולח,, רעה ןופ "תונויבשח

 ןיילק א םערוטזלפייא ןפיווא טּפעלשעגפיורא ןעמ טָאה ,תואצוה ענעני יא

 טימ "ןעבאדזןארג , א ,ללוכה-בר ֹוא ןופרעה טכאמעג ןוא לבר ןסענראפ

 וקיפוא ןיוש ןעמ טָאה ?ץילמח , ןשיטנַאמרעװו םעניא !םיינּפ סוניבר השמ

 -רעד עצנאג יד ,םירחח עליא ןבענרעביא חוכמ ןסעומש וצ ןביוהעגנָא

 ,ןקירא טנעה .עשינבר ןויא םיקסע עשלהק עפא ןוא רוד םעיינ ןיופ גנויצ

 / טימ !(תועדה ?25 ןייז אצוי ןעמ ןָאק ףרָאדנעקער ןוא ץבעי ןטימ שטָאכ)

 "!םָאב, :ןגָאז ןלָאז םיטבר יד ,ןָאטעג סעפא טָאה ןעמ --- טראװו ןייא|

 ךיז ןלָאז ןסּפעש ייד וןוא !" םָאב-םיב, ןֹובֲאה ןלָאז ןויצ יבבוח יד ידכ

 - ..טסעלבעג םוא ןרעש

 יי !אנ ,ףוס םוצ --

 ;ןוידא קאאז ווא עיינ ידו טראנעגני ירא ןבָאה ןטיאוזעי שטליא יד

 -  זראפ ןיא רעטהעוו-שדוק-זושל ןִיּפ קירבאפ יד ,סופת טציז הדוחי-ןב

 !טָאג ייב תולאש גערפ ייה ןוא ,טכאמ

 .("ןבעל ןוא רווטאדעטיל, ?קיטרא םעונוופ)
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 !ץעהועג ןענייז תויווק עסיורג ,עסיורג  ייווצ

 םייב יא בעל םייב יא ,טרא ךס יא ןעמענראפ טייל עסיורג ןווא

 ףיֹוא ןניֿפטשָא טומשט רעבידעד ןעמ טָאה תויול שעמעהַא 4 !טיוט

 םיצ געֹוװ םעד טעילראפ ןבָאה עסיורע יד !תחלדבח ךָאנ תבש-יאצומ

 !תמיאה-םלוש

 ?ןאראפ טשינ הצש ןייק ףיודעד זייא יצ

 ;גנענ יילרעייווצ ןכָאה עטיורג עקידעבעפ דאפ ןעגנוטיוװו יד

 טניילעגסיוא דעזייה שסיודג .ןיא --- גנאג ןקיטכיל יא ,םעטדאדאּפ א

 טלעטשעטסיוא םקנופ א םטכער ,ןענאוויד עשיקרעט ןוא עשיסדעּפ טימ

 ;טסעש עכייר ,טסענ ענייפ ןעמיק םוהא ָאד ;ןטקיוװעג עטסניפ יד טימ

 ןסיב-רעקעפ ייקרעלא ןוא ןייוװ טָאה רעסיוהק רעד עכלעוו ראפ ,טסעמ

 == ןראניצחאנאוואה עתמא ןװא

  ראפ ,ךיק לעד ךרודי ןצראווש א גנאג א ,גנאג ןלעקנוט א ןוא

 ןטדאה א לָאמא טָאה ןעמו עכלעוו ראפ ,טייל עמעדֶא ראפ טאפנ ,םיכורק

 טזייפש םסָאוו ,רעד ;ןיירא ?מיה ןיא גנוזייוומַא ןא .טּפָא ץנאג ,רעיירד

 טויג א לָאמא רעדָא ;דרע ןסעו טסנעמ ,ןזייּפש ךיוא ךיד טעוו ,םעדעוו

 !רָאידעצראוושזודלא וצ טאלג ייג ;טראװװ

 -ערא ?ןבָאה טשיינ גנעג ייווצ ןייק תודבקח-תיב סָאד לָאז סָאוודאפו

 -ראפ ייז ןןעמ לָאז סאווראפ ,ןיירא וה רעייז ןייא ייזא ךיז ןלייא טייל 'עמ

 ?ןזָאל תבש רעביא ,ןטלאה

 !גנעג  ייווצ טכאמפ

 ,לחק-ישאד ,םינבר ראפ  ןטיידכ) א ,ןטרעטסאלפעטסיוא ןא םעניוא

 רעטיילנאב טלא) עשדאוו בלאה ראפ ןוא םיריכג עטאפנ ןוא חקדצהילעב

 רמאז-ןדלָאג טימ ךָאנרעה ןוא דעיוט ןסיוהג ,ןסיודג יא טימ  ,(!ךיא ןיימ

 -ערצז ןעילימאפ ןוא טעטשזָא-ןביוא יד וצ ךיילנ געוו ןטָאשענסיױוא ןוא

 !רעוב

 ןקױא ראפ ןצנאגניא) ןלָאמש א ,ןסיטָאפכ .א ,געוו ןטייווצ יא ןווא |

 טיפ ,(יםינבש יורדדייוװצ ,םימיתי שכעלטע טימ ,ןמפא ןא וצ6 הנמלא

 ראפ --- םיוצ ןייא ךאל א טימ ןייז אצוי  ןָאק עמ  ,רעיומט םעניילק א

 טייל עמוערַא

 ,תורבק ןפיוא ןשימסיוא טשינ ךיז ןלָאז תויווק יד ,דיא טליוװ ןואו

 טכאמ --- ?"פענק עלעה , ןופ "ןָאדדַאק , א קנווו ןדעי ףיוא ךָאד ריא טָאה

 -םוי ןוא תופקה וצ הרות-תחמש ךייא ןטיח סָאװ ,עבלעז יד !הציחמ ַא

 םירבק יד ןטיה ךייא ןקעוו ,"?וש רעשטייד ,, רעד ןיא ירדנחפכ וצ ,רֹוּפכ

 ("ץויוול יד , לקיטרא םעטופ) | : | !ךיוא
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 יד זא ,ךיז טכאד .המשנ יא םימ ףונ א ןיופ טייטשאב שטנעפ א

 ,סעּפע זיא ףונ םעדו זא .טרעקראפ סיודא טמוק ךָאד ,רקיע רעד זייא המשנ

 ןָאצ א ,ףראד עמ ןעמעוו וצ טפיוק עט ןֹוא המשנ יד דלאב טלײפדעה

 א ,שיילפ-דליוו וא ןענערבסיוא ,סקווורעבױא ןא ןדיינשּפא  ,ןסיידסיודא

 סאנ ןיא ןזא ,ןרָא ףדאד עמ ןיידא דָאב ןכלעוו ןייא ןנעדפ .,,,פילָאּפ

 -מורא לָאז סע ,ןטלעז רעויז ס;טססינייוװ ,ןעז טשינ לָאמנייק דיא טועוו

 !ףונ ןלייפ יא טימ שטנעמו א ןייג

 טידט ןדע וי ףיוא ?תוומשינ .ענעכקאוועגדעביא ,עטליופראפו רעוא

 ,ןליפ וצ רעוו טשינ טָאה ,קנארק טרעוו המשנ יד זַא רָאנ ,טירש ןוא

 ?סיװא טכעלש יוזא וטסכעז סָאװ :סאנ ןיא ןצעמע טסנָאז וד זא

 ,טייקרבח ראפ טנעמילּפמַאק יא ,עכטס שטוע יא ראפ ןָא סע רע טמוענ

 -שא יוזא ,םאלב יוזא המשינ ןייד זיא סָאוװ ;ןצעמע גָאז ןיוא דעבָא ווורּפ

 סנטאט ןיא ךיד דע טלעש ?טואלכדדשמוז ףופ .א יז ןידוליופ דעדָא וארג

 | !ןיידוא ןטאט

 ךיא ,ןאמטוג טפיול ?לָאט ןייא דעהורב ןעמעדַָא ןייז וצ פָאדאזנראב

 ןדאפ וארומ דע טָאה גָאטיײיב ;טנעקרעד ןטָאש-טכאנ ןיא םיוק םיא בָאה

 עמערַא ענייז ;םיוק ,םיוק יז טדייל םיױא ,תסחוימ א זיא הרודא יד ,בייוו

 יטוג ,רע ןיא ןדָאלעגנָא ןוא ,ןענַאמרעד טשינ וליּפַא יז טזָאל םיבודק

 ,עוזאק עלעסיב א ,רעקוצ עלעקעּפ א .ןצומרָאקש ןווא ךעלקעּפ טימ ,ןאמי

 -עק יד ןופ --- רעהנילייצ רעטעגיו בענסיוא ןא ןא ,ןרעהולּפ דָאּפ עטלא ןא

 ץונוצ ןָאק סע ,ןיצידעמ לסיבא --- ךעפשעלפ סיורא ךָאנ ןראטש סענשש

 -לדנאק ?סיבוא --- רעדניק יד ראפ !אדמטסקע ,סטכאמעגנייא ?סיבא ,ןעמוק

 | ,..רעקיזצ

 עכעלטע ךָאנ רע טנ א רט ,רעכיז ךיא ןיב ,ענעשעק-םעזוב רעד ןיא

 ףיוא ןטעליב ץוט בלאה א ,דעטניוו 'וצ טייג סע ,ןליוק ףיוא ןטעליב

 ראפ ןטעליב ץוט ץנאג א ...ךיק רעקיליב רעד ןיא םיורב ןווא ןגָאטימ

 !ןיירא לדעב ןױא החּפשמ רעצנאג רעד

 ...ןרָאוועװ טקיסעלרַאוװראפ !ךעבשנ |
 ;ןסנָאוװ יד םודא םיױא טעשזדנַאלב ?כיימשזתונמחר רעסיז א ןוא

 ןהעטש יד טמענ רע ךיילנ ,ןיירא למיה ןיא יקילבו יא לָאמ עלא טפראוו

 -- -- -- ןָאק רע סאו ,טיט רע זא ,תודע ראפ

 - ןָאק םָאווראפ -- טנאה דעד ייב ןוא םיא ךיױא ּפאכ --- ,ןאמטוג ---

 ?ןגרָאזראפ טשינ ןיילא ךיז רעדורב ןייד

 ?סאווהאפ --- דע טלמאטש --- ?סָאווהאפ ?דעדודב ןץיימ --- 
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 ןיק -- ןאמטוש טרעשטטנע -- גמאלעלַאי ןיוש טָאה רע פייוע ----

 יא ,,,טמנטשעננויא טשינ טפופ ששירפ ןייק ןוא טנפעעװ טשינ רעטצנעפ
 טָאה ףיױרַא גרַאפ ןפיוא - ,פָאט ןטכייפ ןסָאנ ןיא לאס ןיא םעווו רע ןלמ ' ו או : : 5 0 5 / 3 א

 ןיא ףוטש ןיא ןוא --- ,רע טנַאז ,םיא ךיז טיירה טָאק רעד ,אדומ רע

 ןיא ךיז ןסייר סָאװ ,זיימדעדעלפ טורָא ןעילפ סע ןוא -- סבעווניּפש ?ופ

 ןיא רעדורב רעמערָא ןייד -- םיא ךיא רעפטנע - טייוו'2 ---
 רעשירפ וצ ,טשינ דע ליוװ ףיודא גראב ןפיוא ,חמשנ רעד ףייא קנארק

 עקיד ןופ ןיא רע טניימ סבעוװיּפש םטָאד .,.טשינ רעש טסנעב טפול

 ..,ןסיירדרעביא טשינ ייז םעוו טנעה שטאווש ענייז טימ רע ןוא  ,קירטש

 םייא ןלָאז ייז ,טרעטיצ רע ןוא ,רעֶלדא ןענייז ,דע טניימ ,זיימדרעחעלפ יד

 ...ןסערפ ןריהעג יד ןוא ןטקאפש חומ םעד טשינ

 -ניּפש ןיא ךיוא ךָאד טסינ וה --- רשטייוו ךױא גָאז --- סייוו'כ

 וירפ ךיד טָאה דעוו -- ןססקאוועג יימרמ עהעלפ ןשיווצ  ,ןריובעג סבועוו

 ?טכאמועט

 ,.,טאהעג ?כש ל?סיב א בָאה ךיא !דעוו

 ןייק טשיע דעחורב ןייד ןבענ וטסעוו רשפא  ,ןאמטונ ,רעה --

 ?לבש רָאע ,הקדצ

 ,,,קאז ןטרעכעלעג יא ןטישנַא זוס חקדצ !ןייז דעטנוזעג דיד טעוו סע

 ,פמויוב יו סעשילוא זיא --- ןענרעל ,ןנָאזסיא תמא םעה ,ןבענהלנש

 עלעגורק טביילב ?םיוב עטיק .םָאד ןוא טסינ שט ןוא טסינ עמ

 ...!ןראוועג יירפ ןוא םיודא טסיב וה יוזא יוז ,םיא גָאז .,,!למיוב

 ןיימ טיס ,דע טנָאז  ,ךימ זיא דע .,,ןרעה טשינ ךימ ליוװ רע ---

 ...אנקמ טשינ הרודוא

 ?וטסָאה --- םיא ךיױא געהפ -- ךעסעבעװוש ןוא ---

 ?טָאוװ  ךָא ---

 ייד ןערבראפ ...עדוב יד רעטנוא דניצ -- ךיא גָאז -- םענ --

 ..,סנעדק  םדעדורב .ןעטמערא

 טפיופ ןוא ןאמטונ ךיז טדעזייב -- !סרעדניצדעטנוא =! ----

 | | ,סעהווא

 -ררב ןעמעהַא ןא ןבָאה זוס רע ,ןבעג חקדצ ףראד ץדאה טיט ןייז

 ?אבה םליע ןעמענ רע םשוו ווז ,טשינא !רעה

 !קנארק זיא המשנ ןייז זא ,טשינ טסייוו רעחורב דעמעדַא רעד ןוא

 ("יתרצונ אלש רע יחולא , לקיטרא םשנופ)
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 סאו ,רעקלעפ עטנּפַאװאב רעווש יד ןשיווצ  ,עּפָארייא-כרעמ ןיא

 ווו ,עּפָאדייא-בדעמ ןיא ;טסאפ דענעלָאטש רעה רעטנוא םיוק ןעמעטַא

 ןסאלק ןוא ןסאר  ,ןענָאינילער  ,דעקלעפ ןשיווצ סאה ןופ עסעדּפ יד

 יד וו ;קינדרָאמאנ םענדעזייא םעד סעכ ןדליוו טימ טסייכ ןוא טסייר

 -ֿלָאג יד ראפ רעטיײלּפָא-דענוד סלא םזיטימעסיטנא םעד ןצינ  ןעטנורינער

 ןופ תומולח עטסיוו ןיא ךיז טפדאוו טייק ןוא דטיק יוװ ,ןעיילאּפ :ענעד

 גנונעוואב שיינ יא דניצא ךיז טקדעמאב עּפָאדיא-בדעמ ןיא ....טימאניד

 פ טאלב םענירג א טימ בייוט יא טילפ םי ןדנזיוחב-דליוו ןרעביא

 | | - .םולש

 ,ןליוװ סָאוװ ,ןטפאשלעזעג עשילארָאמ לארעביא ךיז ןכאמ סע

 ןסאר ,רעקלעפ ,ןענאינילער ןשיווצ גידק דעקיבייא רעד ןרעחפיוא לָאז

 ;טנאה ןופ רעוועג עשירעדדעמ סָאד ןגיילקעווא ןלָאז ןשטנעמ ;ןסאלק ןוא

 .ןלָאז ןשטנעמ ;םזיאאטע םעד --- עשר ןטלאק םעד ןניילקעווא לָאז דעדעװ

 ...תונמחר טימ ,רשוי טימ --- ,שילואדָאמ ןבעפ ןבייהנַא

 .ןופ ץנאלנּפָא רעד טשיינ זיא סאו .טעטילארָאמ רעד ןיא ןביולג ייז

 סָאװ ,ןשטעטראק סּפורק ןױא טשינ ;נקעטש סָאװ ,דדעווש דעקנאלבו רעה

 ןיא טנאה טשינ טייג ןוא טסיופ דעטלייבעג רעה ןיא טשינ ךיז טלאה

 ...!סאה-סנָאיניפער ןוא .םזיניווַאש .,ץיננגייא טימו טנאה

 ןטסיוו םעחה ןופ ןּפאכפיוא ךיז זומ שטנעמ רעה זא ,ןביולג ייז ןוא

 .ןומ רע !ןגיוא יד ןױא םיא טנַאלש סָאוװ ,טכיל יד ןעזרעד ןוא ףָאלש

 ןוא לנענ טימ םזיאנע רעד טשינ זא ןוא ,שטנעפ זיא רע זא  ,ןליפ-עד

 ,סאּפמַאק רעד ןייז ףראד טעטילאר וָאמו עכעלשטנוימ טנייר יד רָאנ ,ןייצקאב |

 !םי ןרעביא ףיש ןייז ןריפ וצ

 ראז א יוװ עּפָארדיױא ץנאג ךרוד זייא ,םזילארטביל -טנעריּפאּפ עדי

 םייב טרָא ןוא ןנ יובנלע יד טימ ךיז ןכאמ וצ ,טכער יא טסייח טייהיירפ  ,עז

 ראלראּפ ,ןפנַארב ןוא טלעג ראפ ןעמיטש ןפיוק טסייה --- ןלייוו ;שיט

 ,ןריּפאּפ עשיײיטילָאּפ טימ ןעלדניווש ןעיײטדאּפ ווו ,ןזרעב ןענייז ןטנעז

 ןעמיטש עטפיוקעג יד ןטייווצ םעד רענייא ןפיוקראפ עטריטוּפעד יד ווו

 ןופ ץלָאטש רעד ,"?עסערּפ 'עיירפ, יד ...טאבאד ןדעייהענמייא ןא טימ

 ...שזאטנאש ווא ענאלב ןופ קָאטשניר א ןזיא ,טדעהנוהרָאי ןטצניינ

 (?גנונעוואב  עיינ יד , ?קיטרא םעונוופ)
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 ,עּפָאקױא ןיא ןבעל ןקידניז םענופ גיוא סָאד ּפֶא טסייר ןעמ זא

 ליע טָאד ןעמ טָאה ,ןוויוא ןרעטניה זדנוא וצו קילב יא טפראוו ןעמ ןֹוא

 ,רעמעראוװ .א ןיא דעטעוו ןוא םעדוטש ךָאנ טסמוק םָאװ ,ןדטזייר א ןופ

 | .בוטש רעשיקנעווטטלוא ,רעליטש

 יידניז דעד טיס טנידקעט למיח דעקילייה רעד ךיז טָאה ןסיודד יא

 וא ,טעמדאּפ א יוװ ןרעטש ןייז טלצנורעגנייא טָאה ?מיח רעד .דדוע דעק

 .דערשווש לָאמ עא :ןקלָאוו א ךָאמ ןקלַאו א םיא רעכיא ךיז םיצ סע
2 

 ,ומשו א טילפ גיוא סהחחנשח דועיד ןופ !רעקידנסינ ןוא רעצראווש ,רענדועיילב

4 

 ,,,רעטוד א ךָאנ דענוד א טנָאלש טנאה טטָאנ ןופ ןױא ץיקכ יא ךָאנ ץילב

 יוזא ןיא ץלאה סָאד ;ןיירא עּפָאש רעטלא ןוא ןוא רע טפעהט טא

 יד טשוו יז זא ,טניימעג טאה עמ זא ,ןעוועג טנסידטענסיוא יוזא ,ראה

 ןוא טלאפ ןיא ,ןיק א יוװ ףיוא יז טרעקאקפ טָא ןוא ,ןבעלרעביא טלעוו

 ךיור ןלייז ןשיווצ ןעננוצ עקידדעייפ ךיז ןעלננעלש טא ;ןעמואזוצ טכערב

 טשינ רכז ןייס ךלאב ראדווא םעיוו םיא ןוש ;ץאלאפ ןשידָאמיינ יא םורוא

 ,רעסאוו עקידנדיזשקידנטש םָאד ּפֶא גראב ךיז טנָאי .ָאד ןוא ,ןביילב

 ,רענייטש עלא טימ ךיו טימ טסייר ןוא סעכ א טימ טנָאלש ןױא טטנָאי

 ,געוו ןײא םיא ןעייטש סָאוו ,ןצענערג ןוא ןטָאלּפ

 ןיא ָאד .םייח רעד ןױא ןיוש ןעעייז רימ ,טָאג ןיא טביולעג ,דָאנ

 רעכיז ןעמ ןױא ראד --- םעהאוו אט ,עטשוד 6 ןליטש רָאנ ,קילייווגנאק

 ...ןבעל ןטימ

 קירנענ:שרב א קאפ טקאנק .ָאד ,טקאנקעט רענוד רעד טָאה םדָאד

 ?"וװ טָאג זא ,טכאדענ ךיז טָאה טדאד ..,ןויוא ןױא ץלָאה לטייש

 ר  ,רעסאוו טימ ןעקנעוושדעביא ןוא דעיפ טימ דרע

 ןיא ,הפ ווא למיח ןדיפ טדאד ..,ןדעדעפ טקולפ ןוא עכאב עטלא

 רעדָא ,דענעבירעג ;רשסעב ןיא טָאװ ,סעטומ עטלא ייווצ ךיז ןואּפש ָאד

 ,..ךעטעיד דעטעבַאשעג

 ןייא ןסָאז ענעלואוו !טיוא ךצלפערש ייווא טשינ רֶאָה ןעעז ייז ןױא

 ...ןרעטש ןפיוא טקורהאפ ןלידב יד ,ןרעיװא יד דעטניח ךעלזיּפש ,טנעה

 .ןופדער ןייז טשינרַאג טעוו סע ?סָאװ

= 
 ן שש

 ׁשצ 1 --+ 5 ר ר -+ י: 7

 שיפַאקסָאדקימ --- ראנ ,ןבעֿפ עצנאג סָאד יּפִא ךיז טנַאֿפשו ןּפָארט םעניא ...רעסאוו ןּפָאדט וא ןיא --- ןבָאדקימ ;םי א ןיא ןבעפ ןענאטאיוועל
 ,ולא רו םאק ןטימ לאמפ יא ...ןוא ןייפק
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 :ןטקאפ ךייא טאנ

 --יב ,ןטארדקאטסידא ןבָאה רימ ןוא ןטאדקַאטסידא טָאה עקָאדייא

 סָאד זוא | ,ןגָאז 'עדייב .,גנודליב-סקלָאפ יד טייפ ןבָאה םיסחוימ יילדעה

 ןוא ןלוש וא ,ןגָאז 'עדייב .ןסיוו קינייוו ןוא ןביולג ךכ יא ףדאד קלאפ

 טראוו תמוא ךאפנייא ןא טרפב ןווא טפאשטנטיוו זא ,ןטועטייסורעגוינליא טדפב

 יז ןָאק קלאפ סָאד ןא ,םילכאמ עדעווש שניוזא ןענייז ?יהנייא ןא ןָא

 -םוא טפָאלש ,ןנאמ םעדו ךיז םע טבדואדראפ ןופדעה זא ,..ןעיידראפ טשינ

 רָאטסידאו עטעי ןקפ טייוו זיא ךָאד ןויא ,,,תימולח  עזייב טָאה ןווא קיוד

 -נוי} יד ,ןסיידּפ ןיא ,לשמל ,ןטא-קאטסידא יד !ערעזדנוא זיב ןטאדק

 עקיביױא ןופ דעציזאבטונ עכייר ןענייז ,טדָאד ייז טפור עמ יוװ ,"סדועס

 סָאוו ,סוחי א טימ ;טולב ךעליולבזןייר עמאס טיימ ןטאדקָאטסירא .,ןְוָאי

 ךָאנ ןעקנעדעג ייז !הבית סחנ ןיא תימהחבו תויח יד ןזיב ֿלָאמא טכיירג

 טרפב ,ייז וצ טדעהעג טָאה ןביירש ןוא ןזעק עוו ,ןטייצ עטוג עטלא יד

 םיצירּפ לסיב ןיילק יא :ןסאלק ייווצ ןעוועג דָאנ ןוענייז דנאל ןיא ,ןרינעה

 עסאמ עסיורג יא ןוא ,ןפאש צי םעלא רעביא ןזא סעטא טאהעג ןבָאה סאו

 טלמעה ,טאהעג טשינ ראנג ןוא טעבהואעג ךס א ןכָאה סָאוװ ,םידעיוּפ

 קלאפ-ןרעיופ םסָאד זיא ןווא .;ָאט ןטויג יא טבעלעש סדעקנוי ערעזדנוא ןבוָאה

 ןוא דעטסיולק ןיא טשינ ,ןשינק יד ףיוא טשינ ,טגנאלדאפ סעּכע טָאה

 .ןשטיטדראק טימ טדעפטנעעג םיא ןעמ טָאה -- טָאװ ןופ טשינ

 יז ;טכעלש יוזא טשינ ךיוא טנייה סרעקנוי יד טייג ךעלדיטאנו

 ..,למיה ןשיסיידּפ םעח רעטנוא ןטלאה סָאוו ,ןלייז יד םויה-דעי ךָאט ןועונייז

 -ימ ןיא ,עיצאדטסינימהא דעד ןיא ,דנאפ ןיא ןלעטש 'עטסערנ יד

 םעד רעסיוא ןוא ,ייז וצ ןרעהעג ףיוה סרעזייק ןיא טהפב ןיא דעטיל

 יד ןופ השוריב ןגירקעג ןבָאה ייז סָאוװ ,דעטינ ןסאמ ךָאנ ייז ןכָאה

 -לוהראפ ןוא ןעקנודטראפ טשינ ךָאנ  ,דעחייל ,ןוא ,ןטייצ עטוצ עטלא

 ..,טועויואט

 ?גנודליב-סקלאפ יד טנייפ דעקנוי רעשיסיירּפ דעד טָאה סָאוװאפ

 ,"עיגָאנאמעה, טפור רע סָאוװ ,םעדי דא ןּפאלק-ץ-אה ר טגידק סָאווראפ

 טעוו רענעלק ,קלָאּפ סָאד ןייז טעװו סע רענולק סָאװ זא ,טסייוו דע לייוו

 - ...ןסיב רעטעפ ןייז ןרעוװ

 ףיוא טיירש רעוו ?רימ ןבָאה ןטאדקָאטסירא ןא דאפ סָאוװ רָאנ

 .,"םעזןומה , םעה ,קלָא ןטסָארּפ םעד םיוא ליפוצ ןגָאז ריס זא ,,זדנווא

 טָאה רעוו ?ענעטעמס יד רעוװ ןוא ךלימ-רעיוז יד זדטוא ייב זיא רעוו

 - רעטסנעלק רשדעי ןיא זא ,ךיז טכאד ?טופב ךעליופב טָאה רעוו ןווא טיור
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 ןש}/ *) וי יד : 5 א יד + 585 יז ר ץ יעטירד
 = ,ם נד ווא א רעטייל רעה ןופ ןעלבאטש עלא ןעניפעג  ריא טעװו ,תוחוד עשידיי | 6

 | יב
 ןוא קינטנג עצוָא וו יא י 6 , -אטקאר וא ןווא אמור א , ןיא : יא  דאטקאד א ןוא ואמוה א ,בד א ןוא ראטקאפ א ןעמניופעמ לעד עי ןיפ 0 אמו וע דא !ןמעט) ראו געמפ םופ רעשידיי וא רעכלעוו ףורוא
 יי לא א וע יז יעשה רער 2 ,לעטשעדפ יא ן ראא ,רוייבג) א ןלאא ,8 עשו וע, טע וע "א צג א לא א 5 א 5 צי ןיפ צז לא לו 0 0

 ?ןו 4 ןטידא ערעזויד
 סא יד

 ! ןטטוארוקוא או ערע

 ךיז טאה סאו ,עעוי לעדועומע א  ,קרעאשואו וי -רעהועבו א ,קיטאמואדג שיער עח ?סיבא טנעלעג -טיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םודמלמ ;ןעניז ןטאלקלאששי וה 2 -ימפמ/ ;ןענויז ןטאהקראטסידא עהעזדנוא
 עט
 םעיד אש  טו- םואו .תידייס 6 עטילזיא ןישי ןםייוו (בהיפ ירד טא 8 קי וו , 0 = וה טִפ טו וי וע 1 ו 5 צ עו = עדעהדנרוא ןעטויז ןכיילג רייז ןוא ויל יד טא ,,,ףרָאדנעלא טעיצק על ֹו פא 8, = יז ללא עי שי 2 1 : 1 קיצוָאווצ א ןעמושעטנייא טָאה םָאוו ,לםשע-שיטאב עכאב  שייראטקאפ את ןר 4 יז { 2 יו = אייל אי טעמראקעגסיוא ןוא = ,עטכידעג עשיטנאמָאר שעש דטעק :י שיט 68 םטע'ט צו רפואכ עי גוצ

. | 

: 
 : ו ו ןע

 -זומח דעה ,ךלימ-רעיוז יד זא ,ןכָאז םייק יד טא ...ןכָאזטױא טשינ קלָא 2 ר פא 41 ָא ח 5 א לי לי = { טו א
 ױ םע

 . ןייװ ןיפ ןריפ ךיז ןזָאל ןוא ןנילא יד רעכיא תכלרפ ןבָא 5 יי דא 2 גוט ר"ח דטריאא תרררּפ וא ןבָאהװ ףראד ם : יי יי ר יד ְ ןומיה ןעוו ,ך2 4 טאי } : ֹ
 6 סם, 684 }  יגאיו 6 + ןפא יד טאוו ...ןרעדעפ יד ןיא םרעקנוי עדעזדנוא ןענייז םָאד שא == : צא ; 1 !* א = װ 51 א }

 גע עיי 224 אעוינ !טהסילומ  יעבוָאב

 ?עקידעמא יא סיידטש-ןאבנזייא ןטצעק ןופ םרעהעק ר וא טא ןא 4 טו 640 גאן לפי וי א : ואיה יצ
 יי } יב | 4 טאג ןלמב * יז

 ןיופ ןהעסעדס יא טלאולעג ןבָאה ןאמ עד רעעייד 4 = טי 5) 45 ר ןי צי ?) פי ןלא שטלעוב א
 יד ךיוז ןבָאה ,ןבעמ טלָאװװעג 'ס טשרנ ןבָאה ןאב 0 ן עא קא אוי 2 6 ייעידו טיט וו יה א א

 ףוא .וב יי וא ןווא ןועווג יימ  דרעטעברא 9 יי
 יד .טהעיוהעג גנאפ טָאה תקולחמ סָאד ... קיירטש א 0 : אב לא ד ' בוי זר | -- ראשפ רעייז םיוא טסייה סָאד ..,ןטעבחא וצ טדעהעטפיוא ןוא ןע וועג בש |

 ןענַאנאוו  ןכָאדבעצ ,םעידועוואב .טכאמעג דעננוה  דואפ ןבאה רעטעברוא ו ןאג לו מת משלי אפ לא 5 גאן = טא פו : 5

= 

 /ן9 :} ךי : הב
 -עדופ םייב ףליח ןטעמבועג ןנָאה םייטאבעלאב יד ,,,ם/- בוא ו י+ לי יי: טז, ןפ פו יאיר" אי ן= = אוו

 ,ןטָאשעג טָאה עמ ...ןסקיב טימ ןט אדלאס טקישעג טא , : יו ' ְּ יי או { 5 ףואק וי טא ה עוו טרעיד 9 לי וי
 יא  טייקיניילק א ןיא סָאד דָאנ ...ןראוועג ןסאטראפ ם פב ןיא סע | דא יזזואטרשאפ|/ טול ןיא טש
 טי יי דעזדנוא

 ,טולב םענופ פא טשינ ךַאז ַא ןופ םרעוו רעד טננעה ןטייצ ערעדדנו 2 טא ו 8 אפ טא + הר 3 4 א לי
 ..,טסָאקעװ טָאה יז סָאװ

 ףיוא !טלעג ףיווא תונובשח עלא ,ןעננונעכער שלא ןעייג ןדניוא ויב
 ןוא טנעה טצאשעג ןרעוו טפעג) ףיוא ;טעברא יד טצאשעג רעהו טלעג
 -עבעפ דעיצנאג יא ליפא ןוא ןישאמס רעד ויב טרילדאפ ןעמ סָאוװ ,םי
 ,,,ןייצ עריא ןשיווצ טשטעווקעצ לָאמא טדעוו דע ביוא .שטנעס ר ועקיד
 סאוו  ,שיוק - א  ןליפוא טפענ ףווא טצאש ןעמ ווו ,עקיירעמא יא טידופוב
 ,.,ןליוו ןטוג ריוא ןָא םנירק ?חיימ א
 קיידטש רעה זיוא טלענ  ףיוא ןוא ;טלענ ףיוא טנכעראב טודעוו ץיליא -
 -עטלעטשענּפא דעד ןופ םיטאמעלאב יד ;טייקיניילק א רָאנ ןעוועג םרעוו
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 םירחוסלסביוא ידו ,דאלָאד ןָאילימ יירה ןופ קזיח א טאהעג ןבָאה ןואב

 8 -- ןסישראפ טטָאקעג טשינ הדוחס יד ןבָאה סָאוװ ,עינדאפילאק ןייא

 ןָאילײמ 8 ףייוא ןטילעג ןטסילאטיפואק יד ןבָאה ןעמואזוצ  ;דאלָאד ןָאילימ

 ןָאולימ 10 שעצנאג ןופ קזיח יא טאהעג רעטעבדא יד ןבָאה ןנעקאד ןוא

 | , ?-ואלָאה

 לבור 88,000.000 ןופ ךהע ןא קיירטש רעה ןעוועג טרעוו זיא ?לכב

 | !טלעג רעזדנוא

 ַא ןוא ...ועינעשיק ןיא ..,קיידטש ַא ןעוועג ךיוא זיא זדנוא ייב
 ןלָאצ וצ  טרעהעגנפיוא טָאװ עסקאט-לעב רעד  .,,קיידטש דעטלּפָאט

 -עקסּפ ֹוש תולאש טרעהענפיוא ןבָאה םינייד יד ןווא ,םינייד יד תודיכש

 - | ..ץענ

 טימ םילודנ 7 ח , טגנָאז עמ יוװ ,טסָאקעג יאדווא טָאה קיידטש רעד

 ...רעגנוה דאפ טאג ןטוימ ןיא טשלחעט ןייד א טָאה ךָאה ןוא ?שזינק א

 א ןא ,עפָאדויא ןיא !ענארפזדעטעברא יד -- !?םילעוּפה תלאש ,

 ן'רעטנוא טדעטיצ ,ענאדפ רעה ןייא ךיז טנַאמדעד שטנעמ רעשיטאבעלאב

 ןראפ לױלא יוזא טשינ ךיז טקערש דיי רעמודפ ןייק .,.םיפ ןוא טנעה

 -באפ א טרָאד יוװ ,המוחהךאלמ ןטימ רבס ןראפ דעטלא דעד ןוא ,דפוש

 ירא רעד זא ,טסייוו םָאבעלאב רעד !רעטעברא ןקידעגנוה ןדאפ טנאקיר

 -זצסיוא טשינ קשיח ןייק רָאנ טָאה ןוא טשינ דעיידפ ןייק זיא דעטעב

 ןיוש רע ליוװ ,קידעננוה זיא רע זא ...ןדע-ןנ שקיטכיל םָאד ךיז ןטסאפ

 -אב טשינ טיוהב ןייק טנייח טָאג םיא טָאה סָאד זא ,ןייז הדומ טשינ

 ...ָאנד א ןא עקשיק 'א טָאה טנאקירבאפ רעד ןא ,טניימ דע רָאנ ,טרעש

 טגָאז ,ןטסוח ןא ןבייה רעדניק יד זא ,קנאדק םיא טרעוו בייוו סָאד זא

 ןוא זיא סע זא ,ןרָאי ענעדלָאג ,עטהנ יד ןיא לָאמא יו ,טשינ ןיוש דע

 ןוא  ןיידא ץראה .ןיא טשינ ןיוש ךיז טנָאלש ,דניז יד דאפ שינעמיקּפָא

 ...הבושת א ןבענסיורא םיא לָאז רע למיידטש םוצ טשינ ןיוש טפיול

 ןסאנ ןױא טניוװװ דע זא ,קידלוש זיא חריד ןייז זא ,דָאנ ךיז טכאד םייא

 -וצפיוא ביוחמ  םיא זיוא טנאקירבאפ רעד זא ,םיא טכאד סע ןוא !רבק

 .ןיירא קירבואפ ןיא ןייג ראי ןעצ וצ זומ ןוז ןייז זא ,,,!זיוה יא ןלעטשו

 זא ,ךַאז עקילייה א ןיא טעבהא ןא ,לָאמַא יװ טשינ רע טביילג ,ןטעכהַא

 סָאווראפ ,זייב זיא דע רָאנ ,טלעוו רענעי ףיוא ןעמ טלָאצ טעבדא דואפ

 עטוג א ךָאנדעד ןוא ןטעטיסדעוװינוא ןיא = םויזאנמיג ןבָאה עדעדנא

 ןטנאקירבאפ יד זא ,ךָאנ טנָאז רע !טשינ רעדניק ענייז ןוא ...עקעטש
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 ןוא םייווש ןייז זיא חרוחס לטרעפ יירד ןוא ,ןובשח ןייז ףיוא ןרירוקנַאק
 | ,,,ם יב

 טאג יו רעטיב ןיא .ןעניימ ןענָאילימ עכעלטע ןא ןוא
 םעלא םעה ןופ ןיא ןדנוא ייב ,,עּפָאריא ןיא ןיא ץלא סָאד רָאנ

 ..טשינ רעטעבדא ןייק ,טשינ ןקידכאפ ןייק ןבָאה ריס ,ָאטשײנ רכז ןייק
 םעניילק א רימ ןבָאה ךָאד ןוא .,,ןפָאלש קיור ,ךיז טכאד ,ןענָאק רימ

 !ןשוק םוצ ,..סקידוועטח א ,סניילק א ,,,"?מילעוּפה תלאש

 ..,לארׂשי ץרא ןיא רעטעבחא יד ןוציטש דימ

 !םילעוּפ יד ףיוא תובדנ ?ץילמח , ןױא ןעייק ךעלנעטחנאט

 לָאמא ןלעוו דעטעבחא יד סָאװ ,רעסיוא !ךאז עטוג וא זיא םע ןוא
 סָאװ ,עמא אל קער עטסעב יד ?ייוורעה סָאד ןיא ,טלעג םעטופ ןבָאה טעּפע
 !טשינ סע טנָאמ-אפ עקירעמוא

 ליו סע ןוא ןטלאהעג השרד א ץענרע קענש רעטנוי יא טָאה סע
 .דע טביירש בוי טשינ טדאוו ןייק גנוטייצ ןיא דעבירעה דעני יק
 א טָאטש ןיא םיקימשמ יד דאפ ץָאלּפיצַאה ןיא בא ךיא לייו , :ןקילאי
 18 ךוא קנעשי --- ןעננאנעגסיזא ױײש ןעטייז שלא ןוא טנָאזעט השרה
 ןטימ טנגֿפס טלעוו יד ןוא טקורד ?ץילמ, רעד ,"םילעוּפח תכבטק םילודג
 .ןשרררלעט םעויק

 ןגנוי א ראפ שסקארּפ 'א ףיווא הלונס א וקיפא זױא םילעומח-תלאשי
 םָאד םיא ןֶא ןיוש טעוו ,דניירפ ןטוג א דָאנ טָאה רע ביוא ;לָאטקַאד
 | ...ןסענראפ טשינ םוקילבוּפ

 רעמוג ןייז טקנעש ,טעטיסרעווינוא סָאד טקידנעעג רע טָאה םיוק
 רעמ טקורנעשק טָאה טָאק רעטסיראפ רעד םָאװ ,ךיירפ טיורנ ראפ דניירפ

 י"ה רעטייו -- ןתח א רָאטקָאד -עד טרעוו !םילודג י"ח --- ןיציד
 רע טביידשדאפ ...םילודג י"ח רעטייוו --- תורב א רע טכאמ .,.,םילודג
 ןופ םילודע י"ח עיינ רָאנ -- ראטאק א ףיוא ןצעמע טּפעצעה עטשירע יד
 סָאװ ,לרָאטקָאד ןטימ  עּפָאריא ץנאג םגנילק ךָאנדעיוזא ןוא !לדָאצ רעה
 יד ןיא ןפיולמוהא טזומענ רע טלָאוװ ,םיקעוּפח"תלאש יד טשיינ ןעוו --
 7 ןיידַא טנַאה ןיא ןּפוטשניירַא ןדעי ןוא ?!המלש ינַא , ;ןעיורש ,ןסָאנ
 | .,,םעורהא

 ןיוש ןיא יד ,רעדעפ יד טשינ --- טפיוקראפ טָאה טאדעטיל א
 טלָאוװ רעוװ !ןדנ לכבוד עמעלטע דאפ ,,ןיילא ךיז רָאנ ...טעינאקדאפ  גנאק
 עמ טשטניוו דטאנאכרוד ןרעמונ 20 !םילעוּפח תלאש | ?ןופדעד טסיווװעט
 .,,םילודנ י"ח -עטעברא יח ןגירק שטנווו ןדעי ראפ ןוא ,םיוא



 -ע ריבנ םעה טָאה הדיבג יד ..,!גָאט וצ גָאט ןופ טסקאוו סע ןווא

 םחריבנ דעד טקנעש ,ןפָאדטענ יז טָאה :ןיידא ּפָאק ןיא לדנַאר יא ןפרָאװװ

 ןפָארטעג טשינ יז טָאה !םילודנ י"ח ,דעניווש סריבנ םעד ,חה ,ד ,רעטומ

 יד טייג !םיקודנ י"ח ,סָאבעלאב ןטימ טלאה סָאװ ,טסטניד יד טקנעש ---

 -שטונו יא םָאבעלאב םעד טקנעש ,ןעמוקעט זיא יז וו דעקיד קעוווא טסניד

 .,,םילודג י"ח דוניירפ

 ?ןטאש ןצעמש םילעיּפה תלאש אזא ןָאק ,ןיילא טנָאז ,ונ

 -אפ זאא ,תֹו ביאלמז לעב עמערָא ךס א רימי ןבָאה ָאה זא ,טנָאז עמ

 ןענישאמ-ינ ,ןבאמ ןטאטשראוו טנַאקעג ייז ןעמ טלָאוװ טלעג םעד

 | ..+|פוו וק

 -נוא ןבָאח ןזומ ד-ימו ,שרעדנא טשיט ןענַאק רימ רָאנ ,ןייז ןָאק סע

 !למילעוּפה-תלאש ליטש ,םעדאוו ,שימייה ,ןגייא דעזד

 ץנאג ןויא ,,,םאנימואנאּפ ןוא םאמאנאּפ ןעוועג ןיא עּפָארזיא ןיא

 | !פסעק א ױװ טכָאקעג טָאה עּפָארייא

 -ורק ןיא ןעננאגעג ןווא ,טועבננעג ןדָאטסינימ ןכָאה ךיידקנא דת ןייא

 ,עסאק רעד ןיא טלבואדנעג ןרָאטאנעס ןבָא ה עיקאטמיא ןיא ;ןיידא לאנימ

 -אטסירא ךס א ןבָאה עינאּפש ןיא !ןטָאזעג טָאה שילאטיא ץנאג ןוא

 יש ןיא .!ןגיוװשעג טשינ יז טָאה עמ ןוא רענניפ עננאפ טאהעט ןטאדק

 ;ןכאז-טלעג ראפ לושנָאק ןשיכיידטסע ןא טצעזעננייא ןעמי טָאה .ָאנאק

 | ...דראֿפ א ,ךעבענ ,ןלאפעגניידא זיא דנאפגנע ןיא

 !שינרעטיצ-דרע ,ןלאדנאקס -- םיטעמיא

 !אש !ליטש ןווא --- עפענימאנאפ א ןעוועג ןייא זדנוא ייב

 עלחרבח ןיילק ץנאג יא טכאפענ ךעלעשטנעמ עניילקס ץנאג { בָאה סע

 ןצ ןיצנאטוניוא ןוא ןשטנעמ טנזיוט םיוק ,.,לאהשי ץרוא ןייא דרע ןפייוק וצ

 ' ...קנאדופ טדועדנוו

 ןוא ןסקאוו דדהע יד טעוו ,טנכעדע;סיוא ןעמ טָאה ,טייצ דעד טימ

 ענעגייא ןייז ןבָאה טעוו דעדילנטיפ טנזיוט יד ןיפ דעחעדעי ןוא ,ןסקואוו

 ,ןוצבק :א ווו ,רעטסוש א ווו ,דעדיינש א וו .,,?אדשי ץדא ןיא עיײַאֿלַאק

 טשער יד םגרהָאבעגוצ ,טנאוועגהטעב ןטימ גנוריצ סָאד טפיוקראפ טָאה

 -ןמפ ?ןעמעוו וצ ..,קנאדפ 100 ןנָאהטעננזידא .ןוא --- טנעצַאדּפ/ ףיוא

 | ,..ןגערפ ויצ ָאד ןועמ .טָאה סָאװװ ,,,דיי א וצ םתסה

 ןעטַאנ יא סע טָאה - עסי ,דדעע קיטש .א ! טפיוקעג ןעוכ טָאה ןוצריק ןיוא

 ץדא ןופ ןגיולפעג ןענייז ראי א ןופ ךשמב ןוא ..."םיתיז-ץע, ןבענעט
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 -עקיווקרעד  םוצ לארשי-תסנכ רעה ,ןביוט יד יו תובוט-תלרושב לארשי
 םעד ןבָאה ,ןגָאלשעננעמאזוצ הרבח יד ןבָאה סָאװ ,ענענייא יד ,,שינ
 ,ש) : 1 / 1 -ע2 ןעמ טאה ןטראגעיױװ רעזדנווא , ,,,םיוכעפ ןייוו ,םצנ אלמעג ןטָאג

 ץייז טטקאוו טוי יעדע טימ ,גָאט רדצ נאט ןופ טטקאוו ----  ןוו שי

 -אט, ...  ןגיוא עטענייא עדעייז טשינ ןביילג ןוא ןששז ןשטנעמ ,טרועוו
 ךדוד רָאנ, ,"הלואג יד ןעכיק ןָאק ,ןבירשעפ ןעמ טָאה -- ךאנרעיוזא
 ."תולג ןופ ןרעוװ טזיילעגסיװא ןעמ  ןָאק תורבח עגייווזא

 א ןקישצּפָארא ןלאפעגנייא טפאשקעזעג רעה רעבֶא זיא גנילצולּפ
 -עטצניפ םא ןיא סע ןוא ,םיתיזחץע ןקוקאבו וצ ,קארשי ץרא ןייק שטנעמ
 !רעטייב ןוא דענייטש --- ןגוװא יד ראופ ןרָאװװע

 - !ויפ --- קנארפ טנזיוט 100 יד
 םענייק טָאה עמ !טשינ ןעמ טכַאמ ןלַאדנַאקס ןייק ?קיטש רָאנ

 טָאד ןויוושנסיורא ךיז טָאה סע ,ןעד טָאוו ,.ךוס רָאּפ, ןבענעגּפָא טשינ
  ןםלעמה ןיא סָאוװ ,ענעגיייא
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 ןוא .,.ּפָאט א ןופ ךלימו ןדאוועג ןהנווושראפ לָאמוא זיא םלעכ ןייא
 ראב רעד ,טדנבעג ןעוועג זיא ץאק יד עא ית קידפוש טשינ ןױא דוענייק
 טלאוו טסניד רעד דאפ ןווא ,קישיילפ --- עטסַאבעקאב יד ןוא םָאבועק
 - ...ןרעווש טנעמענ בר רעד

 עעהו ןגעוו תקולחמ קראטש א ןעוועג גנא טשינ טשדע זיא ןראגנזא ןוא

 ,ןגָאז ,חעד עסיודג א טדָאד ןבָאה סאו ,ןטאדקַאטסידא יד .ןישוחקו הּפוח
 ,ךאזילפיה ח א ,טייקילייה א  ,דוס רעסיוה יא טקעטש ןבָאה הנותח ןיא זא
 ןפוהעגסיװא טדעוו ןוא טדעשאב זי "יל57 יש תב , שטָאב וא ןוא
 זופ ,רצוא ןופ תומשנ יד םיוחוא טדיטדָאּפסנאהט טָאג רעדייא געט 40 רךָאט
 קלאפ עטסָאהּפ סָאד .,,!חכדב א ןכאמ למיידטש םָאד גוויז ןדעי רעביא
 טקעטש סע זא) ,ךאז .עפעלשטנעמ יא זױא ןבָאה תמותח זאא ,טנָאז רעבא
 דו דָא ,דעמ טשינ וצחשד ףראד  ןץעס  ןוא ,טשינ תודוס ןייק ץעטירעד

 יז זא ,ןכיירשראפ לָאז טאדטסינאמ סָאד ןוא ןלעװ לָאז יז = ןלוָאז
 טעוװ סע ןעמעוו טימו רעוו ,ןסיוװ לָאז 8 ידכ ;טלָאוװעג ןבאה עדייב
 ...ןֵנָאז שידק ןוא ןעמענ השורי ןעמעוו ךָאנ טעװ סע רעוו ןוא ןטג געטא ד ףךיִ

 עטלייוורעהסיוא ןציז סע ווו ,טנעמאקדאּפ א ָאד ןיא ןדאננווא ןוא

 .ןטארקאטסידא --- ןרעה עסיורג ןוציז סע ווו ,זילחה|רעה יא ןווא קלאפ ןופ

 ןיא ןעמונעטנא טשינ טרעוו יז זיב ,קיטלינ טשינ טדָאד ןייא עוואדּפ ןייוק

 -- טשרש ךָאנדעד ןוא זיוח-ןדעה ןיא טקיטעטשאב .,,טנעמאקדאּפ
 .. : זא .טלאוועג טנעמאלראפ דעד טָאה ךעלריטאט ,דעזייק ןוּפ ןבידשעג רעט



 רָאנ .,.דוס רעקילייה ןייק טשינ ,ךאזזליוויצ א ןביילב לָאז הנותח יד

 רענרעטנוא טשינ ךיז טָאה סע ןווא ,טלָאװװעג טשינ טָאה זיידה- ןדועה סָאד

 יד עטָאלב ןױא דשנייטש טםימ טיינעג טשינ סע טָאה עמ זיב ,ןבועג

 {בָאה ייז .ןביוש יד ןקאהסיווא טימ ןויא ןיידוא שטָאק ןיוא ןטאדקאטסידא

 ןביירשדשטנוא רעזייק רעדו טעװ ןגרָאמחטנייה --- ןוא ןבעטענרעטנוא ךיז

 ,,,למיידוט ׂש םעֶנָא ןיינאב ךיז ןענָאק ןישיוחקו-הפוח זא ,ץעזעג עיינ סָאד

 !ּפָאדַא ּפָאק ןטימ ...רָאנ ,ןעשענ סבעלנע סעּפע ךיוא ןיא זדנוא ייֵב

 יערעזידניא טסייח סָאד ,"ןשטייד , יד ןבָאה טָאטש רעסיוועג א ןיוא

 המוח יד ןריפטיידוא םיואכ-וה טלָאוועג ,ייטדאּפ יעטעהליבעג ,עלארעביל

 טשינ טָאה סאקק עמוד יד ןווא .,.שדוק ןודוא םיצ ךיילג ,ןיידוא לוש ןיוא

 פנרעב ןפיוא ץאלּפ גונעג זיא --- יז ןגָאז --- הפוח דעד ראפ !טוָאלעג

 ...ףיוה-לוש ןפיווא ,טסימ

 !ןדואגנווא ןיא יו טדעקראפ טקנוּפ ,רייא טעז

 טשינ ?5ב3 ןליוװ ייז ...ןייטשראפ וצ טכייל זיא סאלק עמוחפ יד

 א  ,גונעג זוא ץעזעג דעזדנוא טיוה זא ,ייז ןסייוו דצחעד ,..סעוי י ןי ייק

 טדעוו זומ סָאוװ ,לדענניפ .א ףיווא טצועז דע ,דענניפ א סייוא טקעטש יז

 -אנ ,ןפוראדו ייבדעד ,,."תא-ירה , טנָאז ןווא הטודּפ יא םטטסקינייוו ןייז

 ןינמ א ;ןייב ןוא ןייטש ןענעקיײלּפָא טשינ לָאז רע ,תודע ןייז ,ךעלדיט

 יוזא ,דומע םוצ ןעמוקוצ ןָאק דעדעי וו יוזא רָאנ ,רעסעב ךָאנ זיא

 | | ...ןייז שדקמ רועדשעי ןוָאק

 -חפוח רעניבאר דעד םטינ סָאוו ראט ,ןליוװ "ןשטייד, יד סָאוװו רָאנ !

 .,,ןייטשידאפ וצ טשינ זיא ,לושירָאכ ןויא שדוק" ןוודוָא םייב אקווד ןישיודקו

 ,ותח יא ;הּפיח דעד ֹוצ ךיז ןלעטש סאלק דעה ןיא זא ,ךיז טכאד

 טסייוו סָאװ ,הלכ וא ןווא ,טשינ תוד/פ ןייק ןויא דָאה ןייק ןיוש טָאה סָאװ

 "ניק ןייק טָאה עמ יוזא יוװ וליפא ,עדעדנא ןוא אלָאז ,קָאק עח לאּפ ןיפ

 ךעלעטייב ייווצ דוָאנ שי ועמ ןייק הנותח טשינ ןבָאה סע זא ,טשינ רעה

 ?דעקידערּפ םעד וָאד ןעמ ףדאד ;עשיזיסָאװ ...טלענ

 ,.ודנוא טייג םעד ןיא טשינ רָאנ
 ,ןהואגנויא ץנאג טכַאקע;פיוא טָאה סאו  ,ענאדפ יד זא -- ,גלנעגו

 !ּטָאדוא ּפָאק ןטימו דָאנ ,דעסאוו ןּפָאדט רעזדנוא ןיא ןנָאלשעגּפָא ךיז טָאה

 יד !ליטש ן'צנ אנניוא רָאנ זיא סע ןא ,טשינ טניימ ןגעווטסעדניפ

 סָאוו ןיא ,..ןויצ-יבכוח עלאדעביל יד טימ ךיז ןנַאלש ןויצ-יבביוח שמיוורפ

 ןהועוו סָאװו ,ןליוװקשאּפ רעטרעדנוה יד ןופ ןסיוװ וצ רעווש זיא ,טייג סע
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 ָאד זומ סע ...ןעגנוטייצ ןיא טקורדעג רעדוא ,ווירב  ןיא םקישעצ

 רעטעבירע ךעדָא רעטעבַאשעװ ,רעסעב זיא םע סאו :ענוארפפ טדוא ןוא

 ?ךעטער

 יז

 ("ןוויוא ןדעטניה זדנוא ייב ןווא עַּפֶא דייא ןיא;)

 לָאז רע ,רעטכיד םוא ןענאטשעגוצ זיא םוקילבופ-רעזעפ סָאד

 טשינ ,טרענעשדאפ טשינ ,טייקכעלקריוו יד ;זיא סע יז ןבעל סָאד ןבעג

 טָאה -- םוקילבופ --- ץירֿפ ןסיורע ןופ גנאלרַאֿפ ןפיוא ןוא ,טדעדנעעג

 ףיוא  ןכָאדקענפיװדא זיא עמ ,ןדיפאדנָאטַאפ ןביוהעגְנָא רוטאדעטויפ

 ןוא טפאכעג ,עקידנעיינכדוד טווורעסבא ,טאק יד טריסקיפ ןווא דעטעה

 -רעטניא ,ןריט דעטניח ןענטאטשעפ ;דעטרעוו | ,ןעננונעוװואב טנכייצדאפ

 ןיא טעברא יד ,ךיז טיט בימטש ןיא סָאװ ,ךאל-פסולש ןבדוד טרעהעג

 סע ,ןכאמוצכָאנ - ןץינוס יא --- טסניק רעד ןופ ןוא עשינאכעמ א ןרָאעג

 ףראד עס ביוא .שינעדטעטשראטסימפ ךעלנייוועג א ןעוועט  דעכא ןזיוא

 רעג עדָאמ ןיא גנוטכיד ןעוו ,רעלעטשיוצ עשידוארעטיל יד ןבָאה --- ןטכיד

 -קיווטנא עקידנעוװטיונ ןייק ,קינָאל ןץיק ןעמ ףראדאב --- םניימעפ ,ןעוו

 זיא -- טכארטענסיוא רעמ סָאװ ןוא ,טַאטלוזער ןוא ךשזרוא ןופ גנול

 טנעקענ ןכָאה ייז דעדייא ןלָאמ ןביוהעטנָא ןבָאה ןשטנעמ ןווא .דעסעב

 א ןבראפ ןוופ גנושימנעמאזוצ ןוא -סיוא ןא ןדאוװעג זיוא סע ;ץענעכייצ

 טימ ץלא סָאד טּפָא ךָאנ טָאח עמ ןיא ,ןטסנוּפ ןֹוא ןעינופ ןא ,ןרוטנַאס

 ןיא ,טלעפעג טָאה םסָאוװ ,סָאד לָאז עמ ,טקעדאב לּפענ ועד עטסימ א

 ןעז טלָאוװעג טָאה סָאװ ,רעזעפ רעד טָאה טלמעה ןֹוא ,ןכוז טשינ לּפענ

 טניימעג ןוא !םזילאעהר ;ןנידשעג ,סָאוװ טאהעג טשינ ןוא ןבועלברוה ןווא

 דװצ / ןוא שנעננאנהאפ ,עקיטנייה סָאד ,ןענעכייצ ךיוא טנהעפ ;רע טָאה

 ענייז ןבָאה ץלא לָאז ,טנאה רעטעפ יא טימ ןענעכויצ ריא טז עקיטפונוק

 טנָאק עטסעופ

 ניווא א"רעלטסנ יק םָאה ןווא דעקטסניק ןופ גיוא ןטימ ןעמ ליוװ ןעז רעבָא

 םורָאװ ,רעכעלקריוו ליפ רָאנ ,זיא יז יו יוזא טשינ ןטיוקכולקרווו יד טעז

 ןופ טייקיננעהּפָא ןוא גנויצאב ריױא ,טלאהניא ןכעפרעגיא דא טעז רע

 וק יד רעטניה ךיז טוט סָאוו ,םעד טיימס ןוא ,טלעוו דעד ןופ הפשנ דעה

 -טלעוו רעשירעלטסניק ןייז ןופ טייקיננעהּפָא ןיא טלעוו דעה ןופ ןסיל

 ,גנויושינא

 ןביירשאב ןווא ןועז סָאד טייג דעלטסניק ןכעקקרווו םעה ייב םורָאװװ

 ּפָאקסָאדיילאק ןױא ךעלזעפג עקיבראפנדיש-אפ יד יז ,ןעמואזוצ טשינ
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 -יזטסווואב ןופ לעווש דעה רעטנוא ,דעטכיד םייב ץדאה ןייא ףיט - ןניל

 -עוואמ-ץדאה רעדע" ייב ןוא ,ןטנעמָאמ ,ןקורדנייא ענעדישדואפ ,טייקינ

 -ןזייא יױװ .ןבירשאב טשדוע טלמעד ןווא ןפאששאב ןרוגיפ עיינ ןרעוװ גנונ -

 -טסניס יד ןיוא ,ןקורדנייא !ענעסענדאפ ןריהעגנ יד ןופ טדָאה ןניל ביוטש

 -עיױא יד ךיז םורא טייצ סאו ,טעננאמ דעד זיא גנויושנַא-טלעװ עשיידעס

 ן | .רוניפ ןעסיוועט .א ףייוא ןקורד

 רעטלא דעד ןעוו ,טקמעה רָאנ יצאו -ַּפשסיודא ןָאק :עיינ סָאד רעב

 -יינ םָאד םורָאוװ ;טבדאטש ןיוא טליופ ,ןפורסיודא ייז ףדאד סָאוו ,ןעמָאז

 -דָאטשעג ןיופ ןבעלפיוװא סָאד רָאנ ,ןפאששאב יינ טשינ ןיױא עטצארּפשעג

 0 .םרָאפ דעיינ א ןיוא םענועב

 -ָאמ רעדעי ,טייקכעלקריוו יד זיא טסנוק דעה דאפ לאירעטאמ סָאד |

 עקיבראפנהישדואפ יד ןענייז סָאד --- דעדנוזאב קוההנייא רעדועי ,טנעמ

 רוטקודטס יד ;ּפָאקסָאדילאק רעד -- ץראה עשידעטכיד סָאה ;ךעלזעלג

 -כיד דעד ןופ ןלאדטש יד ןענייז טייהנייש יד ןוא גנויושנַא-טלעװ יד םיג

 -קודטס יד ,שינאכעמ לגיצ 'יד ןענייז סָאלש םענייש ןיא .המשנ דעשירעט

 .גנוטכיד --- טריּפָאק טשינ זיוא רע ביוא ,ןאלּפ דעד ,שינכעט --- רוט

 ' .גני םאש עכעלנעזרעּפ יא ,לענינירַא ןייז זומ ןטכיד סָאד

 ,טייקכעלנעזרעּפ זיוא עיזעאּפ

 ("רוטאהעטי? 'רעביא ןעקנאדעג; לקיט רוא םענופ)

 לֵעוו ךיוא ,עלאיָאק א ,עכאפנייא ןא זיא ןליוּפ וצ גנויצאב דעזדנווא

 | !עביל 'א ןוא עיירטעט יא :ןגָאז רעמ

 ("הצע ןא ךָאנ עקידנעמוק יד ראפ, לקיטרא םענופ)

 ןוא קָאלג ןסיוהג םעד ןריר ןסאפק :עקינָאטליווװ יד ,עסיוהג יד ןעוו

 א קלאפ ןראפ ,אגח וא ייז ראפ ;ןעמ טסייוװ !"דנאֿלדעטַאפ} :ןועטנילק

 טסיג סָאד ,ךעלשיפ עניילק יד רַאפ ץענ ַא ןעמ .טײרּפשרַאפ סָאד !הפדש

 ...ןגילפ עמעדָא דאפ קינָאה ןטמסדואפ ןעמ

 .-סייוו ,עטיל ,עניארקווא ,םוק :סע טסייה ,"אקסלָאּפ-ךעשוװ, טננילק

 ,עפעסיבא ,..ןשיליוּפראפ ןוא ןעֿפשטנעמסיוא ךייא טזָאל ,קידוצ ,דנאפסור

 ,,ןטייק ןייק ..,ןטייצ עטלא יד טשינ ןיוש ...ןעגניווצאב .עלעסיב ןיילק א

 | !טשינ ןיוש ןעמ טצונאב שנדעזייא ןייק

 רע םניימ ,ץירּפ רעד דונאלדעטָאפ ןופ קָאלנ ןסיורג -ןפיווא טננילק

 ."רעטָאפ ןקיד טשינ זָאלדאפ ,?דעוּפ ,לדעוּפ ,ייא !דרע ןוא רעיוּפ םעד

| 218 



 !טנעה .ענייד ףדאד ךיא ..ןוירא קירבאפ ןיא ,טָאטש דעקידניז רועד ןיא טשינ ןְליִפַא יינ ןוא ,בַאוש םעד ,אנוש םענעטלַאשרַאפ ןייד ייכ ,טייצ-טינש ,טעבזוא ןייק טשינ ךוז ,םיל רבעמ דרע ןייק םשינ ג דוו ,דעאל
 --- !דנאלרעטָאפ ןקילייה ןופ אפ וד טבייה !טכעוושראפ דוובכ ןייז -ןראפ שנ ןיא ןוא דנאקדעטָאּפ םָאד .וירטסודניא-סיורג יד קָאלנ ןסיורט  ןופיוא וויג וע טננילק ןווא : !רנאלרעטאפ ןייז ןיא ראפעפ } דעסעהנ א ןיא ץלא !ןבעג עירואנ -ודידֶא דעמ ,רע זומ } ןלָאצ רעומ  ,ּםִא ןעי יא סע דרע ןָא םירעיוּפ רעמ סָאװ ןוא ,יק ןוא דרעפ ענייז וצ ןוא גולּפ םוצ "שטנעממ ןקיליב ַא ,רעטינש ןקוליב יא לֹעבִא. ףלאד רע ,םייה דעד ןיא טשינ יבא ,קנאב רעשירעווש 'א יא יא םע רע טלַאה ,טלענ םיא טכיילב ,.,טקַאנָאמ --- ןיא טליּפש טעטש עסיורע עלא ןייא טעוליה ,דעדעב יד ןיא טראפ ןי ולא ר
 :םעע טסייוה

 דמערפ רעד  ןיא ןוא םייח רעד ןיא בָא ןווא .בָאה ןיימ ןציש וצ ,קרעמ ?עינ ריס ראפ ןעמ וקאב  ןוצ שיילפזןענָאנאק ,קלָאפ ביג
 !דנאל-רעקנוי ןקילייח ןופ ןעמָאנ םעניא ןזיוּפ ןױא רעטיג עשיליוּפ יד ןעננילשנייא ןנועק ןפיפא רע טסיטש דנאלשטייד ןיא ! יועטכוק -ענ טשינ ךָאנ זיא ואנח ןייז ,קָאלנ ןסיורג ןפיוא םשינ לאטנייק טנונילק ןוא שהעדנא סע טציש ,שד ןעחנא סע טייב רע :דנאלדעטאפ רעדנא ןוא טָאה רעד ,טעברוא רועכג ענייא ןופ בעל ןוא טעבהוא סָאװ ,"ןעוד

 ("םיובסונ -י"ד; לקיטרא םעונוופ)
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 - תונורדז עניימ





 טל א 1

 .ירי-.7
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1 

 ןרָאי עקידלּפענ

 ןרטטלאדער רעס רעביל

 ךיא ,ןיילא ךיז ןגעוו ןביירש ךייא לָאז ךיױא ,רימ ןופ טגנאלראפ דיא
 בילוצ ךיױא וט

 טקעטש ,ןייז טשינ לָאז יז טפאהלכיימש יו ,גנודאלנײא רעה ןיא |
 -ימ ךיז טפולנ שטלא -- ערעטלע ןופ רָאנ ;קדנרעק ךעלרעטיב א ןליפוא
 ךאנ --- ןפ"אווראפ עקידטעמ ןיימ ץ'ענרע ליפא בָאה ךיא ,,ןגָאז טשינ
 .,תונודכז ןעמ טגנַאלרַאפ טייל ערעטלע ןופ

 ן.ךיא טנַאז ,סע טסייה ,רימ וצ

 .לסילש םעה זדנוא גנאפרעה  ,דעייש א טליפעגנָא טסָאה --

 ןופ םיקיֿלבופ ןדאפ לָאמנייא טשינ בָאה ךיא .ןרעג ךָאד סע וט ךייא
 ,לסילש םעד ןבגרעביא טויהדּפעט  ,טדעיועג ןיילא ךיז

 :דעדנוו ןייק .טשינ רימ ןסַאּפ ןעלסילשכָאנ יד ,קידננָאז תמא םעד
 ךיז טניפעט  דענייק ,עיפא"טאטַאפ ענענייא ןייק טשינ טלעהענ םעני יק
 טשינ טאה סע יידט יו ,טדנוסעס דענעפא-טענ א  ןיא ןצנאגניוא טשיינ
 דעד ,רעשוטער דעד טסוק ךאנדעדה ,,,טאראא ןיוא זאט םָאד ןייז טלָאזעג
 ,ןדנאש וצ טשעה יד ןכאמ ייז .,.רעטעלגראפ ןוא יעמייפנראפ

 טעווװ .ךעלטסירש לסילט םעיד ןבענהעביא ,ןביידש ךייא ךױא לעװװ
 טעוו ןוא ,,ןליּפנָא ןוא ןעיוב דעייש םעיינ וא דימ ךיא לע ,טייצ ןביילב
 ךיא לעוװ ,טייצ ןביילכ אנ טעוו סע ןוא ,ןסאפ טי ?סילש רעטלא רעד
 ,ביל ךױא בָאה ןבעל סָאד ...םעייג א ןכעג

 .ץלא טשינ ךיא לשוו ןביידש רעבָא

229 



 ןרעהעג יד רָאנ ןוא ,ןטפירט שנימ ןייא ןיידא זיא ץלא טשינ לייוו
 ןוא ןיירא הווקמ ןױא דיי רעמורפ יא טייג ןענוואד ןראפ .רעזעֿפ םעד
 ןהאפ רעלעטשטפירש רעד סע טוט קיטסייג ,דניז יד ךיז ןופ ּפֶא טקנעווש

 | | .ןביירש
 ,טייקידניז ןייז טימ טרידָאראּפ סָאוװ ,"םענרעהָאמ, םעדו רעסיווא

 -ראפ קראמ רעד ?םיוו ,סנגייא ליפיוזא טשינ טנָאמהאפ דעי ביוא ןווא

 - ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעמ ידו רע טפקיוװטנא ,וצ לסיבא דוע טכאדט ,טגנאפ

 | ..ןצָארּפשוצסױרא } ןויא ןעקקיווטנא וצ ךיז טאהעג טשינ טייצ ןייק ךָאג

 | : ...עדעדנא ייב רע טמענ טפָא

 . ...ןבעג טשינ לאפּפָא סָאד ךױא לעוװ ךייא

 ,ןלייצדעד ץלא טשינ רעבא ,ןגָאז טשינ ןגיל ןייק ףראד עטכישעג יד

 -רָאּפ ,שטנעמ רעה זיוא ץלא טשיינ לייוו ,ןגיק דעטסערג דעד זיא ץלא לזיוו

 טשינ ,עטכע סָאה ;עשיטסירעטקאראב סָאה דָאנ ןחעוו ףדאָה טריטעחט
 0 קה .שטנעמ םוצ טשינהָאג טרעהעט סָאוװו ,עקילעפיצ סָאד

 יע א עא א -  +שָאוװ ךָאנ ןויא

 עמ וו ,לעווש רעקיניזטסווװאבו רעד רעטנ ווא רימ ןױא ףיט .ץענרע

 "סיודא שינעפיט רעלעקנוט דעה ןופ ייז ליוו ךױא .תונורבז ןניל (טנָאז

 ןכָאג ֹס גיא ,טשינ .רעבָאו ייז ןניל --- ,ןייש רעקיטכיל דעה היוא ןעיצ

 / יז ...קע צי ליומ ,ןבוָאר .עינעדיוה ןפעג .ןענעבָאה ;אבו דומש יא יו ,ןטייווצ

 .וח ןווא .ז זיו ךיז ןגָאהט- ,ביוטשײןזייא יו ,םורא יידפ ץעמחע ט טרָאה ןועילפ

 . ןייק טשינ ןענייז ,ךיז םוחא ןריּפורג ןוא ףיוהוא ייז ןועייצ סאו ,ןטעמטאמ

 ןואו ןעיידיא רעדָא ,עליארעונעג ,ןטקאפ-טפיוה ,ןטסאפ ךילא דָא ,ןטאד

 ןעמוקכָאנ ! רעװװ טעוװ .םוטאה ןקיצנייא ןייק קנעדעט ךיא ,..ןעגנומיטש

 - ,טוג רעייז -- ,"םוי, םעד ףראה עמ וו ,ןביירשוצ ןוא
 .טשינ סע ןיעק ך'יא

2 

 םידמלמ ןוא ןרָאי-רעדניק

 .ןשינאל ןקנילפ ַא .יוליע ןַא :טנַאזעג טָאה עמ יװ ,ךיא ןיב ןעוועג

 יי ,טימעג ליפ --- ןוא טאהעפ ּטָאק

 טסיג סע .טשינ ךיז טחניב סע ?ץעמאזוצ סָאד ךיז טדניב יוזא יו
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 חומ רעשינָאק יא) ןטנעמשלע ייווצ ןופ סעצָאהּפ א ...ןעמאזוצ טשינ ךיז

 ..."יח התא ךחרכ לעב, ןייא ןיא --- (טימענ לופ ץדאה יא ןוא

 ןיילא ךימ טלָאוװעג ךיױא בָאה ,טדערעג זדנוא ןשיווצ ,"שינָאמ ,, ןיא |

 ,רענַאמט ןעוועג ןיבב ךױא ;טהענעשדאפ רעֹבָאו ךימ ךיא בָאה .ןריּפָאק

 (ןבילבעג ךָאנ ןענייז ןעקנופ) טאהעג  ןגייווא עקידנענערב רָאנ ,ץראווש

 ם"במה רעה געמ ,בראק ןויא ןיירא דלאב טפערט סאו, , רעה .עסיורג ווא

 זיױא ""אדוק 5 יב , א ךָאנ צד ועד , רעה רָאנ !ךיא ןיבו --- "בדאה יו ןייז

 טכער טשינ ,ןעוועג טשינ אה וק-לעב ןייק לָאמנייק .םַארג םוצ ןעמוקעגוצ

 ןעוועג זדנוא ייב א רקיעש רעד ,"הרחס יד ןעװועג ריבעמ, וליפוא

 | ...ןענרעל
 סעיראמ יד .""עיד אמ, ןייא טשינ רימ טָאה ןעגנוזעגסיוהא חברוח ןוופ

 ייז .ןבענ טשינ ךיא לשוו לאפּפא ;טנָאזעג יו .,,עֶלא טשינ .ןועמיק ןסעװו

 רעדנא יד .,.ןטפירש עניימ ןיא טשינ ,דימ ןיא טשינ ןיידא טשינ ןענייז

 קרּפ רעה ,ייבדעה טשיינ ךָאנ רעבוא טלאה םע .ךעלנעפ טייוו יוװ --- ער

 | | | | ...ןראי-רעדניק טסייה
 -גניי ןשיווצ (1 :דניק א רָאנ ךָאנ ךימ ךיא קנעדעג ןעקנעדעג ןווא

 דמלמ רןעיד .רדה ןיא עטאלד ןוָאוּב א ףילא (2 ,ףיוה יא ףיילא ךעקדיימ ןוא ךיעפ

 ,םניילק וא ,רימו דאמו טציא ךיא עז ,?דיי א ,?בלעק םייח ןסייהעג טָאה

 םייב (8 ןוא .?קידָאּפס ןיילק א ןוא ךעלענייא עניילק ,לדרעב ןיילק א

 רדח ןױא ךימ  טנָארט רע ןוא --- עטודעוואז א ,םעדָא ןדעטנווא רעפלעב

 ,,,ןיירוא |

 -עכ .שמוח (םירבח שלא טימ ךיילג) ןביוחעגנָא -- ראי יירד 'וצ

 ןעננעדבסיוהא טנַאקשג טשינ ,?ָארטיו, ךיא געלפ ןעָאז ,"ָאהקיו, טנהועק

 רד ;ןפור ךימ ןעמ טנעקפ נאל ןרָאי .טשינ ךיוא "2, ןייק {/ק, ןייק

 ,..(וטדוגי דודת דנ) ונדודי דוהה

 יד בומש ןיא ןדייז םייב ןייז טלָאזעג טָאה הדועפ דעד ְךָאנ תבשי

 -עטיצ .א טימ ,לריי ןיילק א עחייז רעד ךימ טמעט הדועס תעשב .החמש

 ףיודא ךימ טצעז ,(רעטכע ראפ ,ןרָאוװעג רָאוועג ןיב ךױא יז ,לּפעק קיד

 דניוושעט טּפאכ ןא ךיז ! טקערשדעד שמאמ יד .טימ דעד ןיא ,שיט ןפיוא

 :החּפשמ עצנאג יד טציז שיט םוחא .,לּפָאנ א ריס דעטנוא ןוופ קעווא

 -ךעטפע ןוא עניימ ,חנמלא ןוא ןוא ססעחויא ייווצ ,דעטכעט ייווצ ,ןוז א

 טשינ ראג ,"ןציבר רעלוקס, יד טכאמעג בָאה ךיא דעכלעוװ ןופ) עמומ

 ךימ טָאה עמ סָאוװ וצ .ןעבָאב רעד טימ ןדייז ןצוחא ,קידנבי ירטרעבייא

 ןפיוא טייטש עזאוו יא ,סע טלעפעג רימ .טשינ ךיא סייוו ,טצועזעגפיורוא

 רעבָא טמענ ,טנעה יד טיס ןעמענמורא יז ךױא לעוו זצ ,ךיא ןוודּפ ,שייט
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 יה דעטעּפש ןענעק לע ךיא יצ ,ךימ טגערפ ןוא וצ עזאוו יד עבָאב יד

 ,השירה

 ;שייט ןופ פארא ןיוש -ליוװ ןוא ךיא רעפטנע --- (ןענעק) !ןענעט --- 

 ןיוש ,רעטעפ א ךיס טלאהראפ ,טשינ ךיא ןעק ןציז טרָא ןייא ףיווא גנאֿכ

 סָאװ ,רעבלעז 'דועד --- טמא ןצראווש א ןיא ,?יכשמ קייטש .א טלמעה

 יז טעוו ןוא םיריש עשלנניי עניימ  ףיוא - ןיבמ רעה ןייז רעטעּפש טעוו

 יי | .:טנערפ ןיא ,ןטלאהאב ןוא ןעפמאז

 ?וטסנעק (ךָאנ דימ טכאמ דע) "ָארטיז, ןגיילסיוא ןוא --

 ;ךיא גערפ  ,זיא ןניילסיװא סָאװ ,טשיני ךיא סייוו

 ?שטייט'ס --- 

 ?ָאדקיו ןעמ טביירש יוזא יז --

 ,סזוח טכאמ רע ,ךױא ןיימ

 .טשינ ןעמ טביירש --- קיסָארדדאפ ךיא דעפטנע --- "אדוטיו,,- ==

 ,הרות דעקילייה רעד ןיא השרּפ א ןיא 'קוסּפ יא זיא ?ָאהטו,

 עזרעה ךיא ןוא טנ :יימ עמ סָאװ ,טשטייטענסיוא םיוק רימ טָאה עמ -

 ךאנ טז אוו יא ,ה השרּפ יר ןטפול | דעד ןיא ןבעווש ןגירוא יד דואפ גנופצילּפ

 .היוה םש ןדעסיוא ,ןטייווצ ןכָאנ תוא ןייא א ףוד .ןוא ,טרָאוו א

 בָאה ךיא יו ,ןביילג 'וצ טשינ) טכייפ ןגייוא יד ןהעוו ןעמאמו דעד

 ןוא ןגייוא יד ןעלטוניּפ וו ןבייוהעגונ א דייא ייב ן'בוָאה םעּכוע ,(ןעועג ץליא

 עבָאב יד ,ןוויווא םוצ ןיירא לקניוו יא ןיא טייג ןיוא ףיוא ךיז טבייה יז

 :טלכיימש ןוא ךָאנ דיא טקיק

 !ץלא ךָאנ ךיז טמעש ---

 ןוא .סיווש | רעד ףיי וא ךיז זי ּפָאד וא שיט ןופ :עדייז רועדי טמענ ךימ

 סיּפ עקינייב --- ,גנאפ טשינ רעבָא ץיז ךיא ,לקעב ןיא ּפינק .א רימ טיג

 .סָאװ ,ןטאט םייצ רעבווא ייג ןווא ---  םעווקאב טשינ רימ זיא ,טאהעמ

 י וי / == .ךימ טשוק

 סייוו ,ןסייהעג ,טשינ .ךיא קנעדעג ,טשיינ ךױא סייוו ןדייז ןופ דעמ = |

 טָאה טלייצרעד .רחוס רעקיצנ:אד יא לָאמיא ןעוועג .המלש רע טָאה ,ךיוא

 ...לשטייב ןטימו ,םנָאז  עכ יוװ ,ןעמוקענמייהא .רע זיא לָאמנייא זוא ,ןועמ -

 .תבש-תלבק וצ ךָאנרעד ,ןיידא דָאב ןיא ןעננאגעג .קיטיידפ סע זיא ןעוועפ

 ןוא .יוניע ןֹופ ןמיס ןייק ,לָאמ שלא יוװ ,תבש םעד "טעוואד ּטעּפָא

 .ענייז תובוח-ילעב !עלא ןפורעגנעמאזוצ הלדבה ךָאנ תבש-יאאצימ טשרע

 וצ ךייא טמענ ,ןשָארג א ןֶא ןעמוקעג ןיב ךיא ,יתוברמ  ;טנָאזעז יא

 | | ."ביטש ןיא סָאװ ,ץלא
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 .ןעבַאב דעד וצ דנעװועג 7 רע טָאה -- !גנאלרעה ,עלהנח = --- 45 טז

 ןפיוא טנוילעג ןווא גנודיצ יד ןָאטענסיוא טָאה שלחנח עטָאב יד ןוא

 םיצפח יד טכארבוענקיידא הא ןוא דעמבקיז טיס קנאש יד טנפעשנ ,שיט

 ,טרוירעג טשינ טָאה רעבָא רעששיק .,,לביטש דעדנא ןופ

 ,טבעלעג םָארק ןופ ןעפ טָאה ,טאהעג םָארק ריא טָאה עכאב יד

 .ןבעטענפיוא דעדניפ ןווא ,טנעצאדּפ טימ ,אאב תובוח יד זייווקיצנויא

 עבָאב יד זא .ברע טשינ ךייא ךיא ןיב ,תמוא זיא חשעמ יד טייוו יוו

 טשינ ךױא קנעדעג ןדייז םעח ,ךיא סייוו סָאד ,וצרעד ןעווועג קיעפ זיוא

 ענייז עז ךיא ,טניילעגסיוא בָאה ךיא ןשוװ ,שיט םייב טסמעה יוװ ,דרעמ

 ...עקיטכיל-קיצראה רָאנ ,עניילק ,ןגיוא

 ,טשינ ךיוא ךיא סייוו ,ןבדָאטשעג ןיא עדייז רעד יוזא יו ןוא ןעוו

 טראפ טניוזא ,סנטייוורעדנופ חשעמז-תעשב ןטכאה טוומעג ךימ טָאה

 םיא טָאה ,ןעוועג קנאהק ןוא רע זא ,ךיא בָאה טרעהעט ,טשינ ןועמ טסעג

 רע ןיא עטאוו דעד ןיא ןוא ,ענאוו שסייח א ןכאמ ןסייחעג רָאטקָאד דעד

 :1 ןבראטשעג

 וצ קודוצ ייג ןוא דעטעּפש ףיוא ןטייהננעלעגנַא-ןעילימאפ ךיוא ןָאל

 ,,,םידמלמ ענייפ

 6 עץלא -- טלמעה ,אדמנ ןביוהעגנא ךיא םבָאה דָאֹו טקעז וצ

 ,רעסעב ךיא קנעדעג דמלמראדמנ םעד

 .לשידועב רעבירעד םיא ןעמ טָאה ןפורעג ,?ךיז רעטָאפ ,ץץילק א ךייוא

 ,ןיידוא סעכ ןיא טמוק | רע ןא ,טשינ דע ןָאק רעבָא ןנאלש ,לדיי ןייב

 ,ןרעטיצ וצ טנעה יד ןָא םיא ןבייח

 עדששטאק יד םאכ -- ןציבר רעד וצ טלששד דע טפור --- !עטעה

 !ּפָאק םעד ץ'דואח-םע םעד טלאּפש

 רעדָא ןרעדעפ טקילפ  ,ןווילא םייב טציז  .טשינ די יריד עטעה

 ;ז טרעפטסע ,ריימ ןנעוו סע טייג ,קָאז יא טכירטש

 ...ןעלעוויר ןלייצדאפ לעוװ ךיא .,,ןִא טשינ ןעֿשובייפ ריר ,טסדש

 ןרעפיוקנייא ןא ןעוועג זיא ןציבר יד ןוא ,עפאמ ןיימ זיא עֿפעװיר

 לנהה"תסירה א ,ךיוא ןדנפא וצ ןגאהט טנעלפ ןוא .,,םנידנ ,סעלעביצ ןי

 ,בילוצ ןעמאמ דעה ,םיִנּפא ,ךימ ןַײא ןעמאפ יד טאהעק ביל ןוא ,טאהעט

 ךיז ףיוא טנראק .,.תקידצ א --- ,ןעָאז יז טנעלפ --- עלעדיו א ---

 רעד ,רֹׂע ןוא !תקדצ רעבָא ,הקדצ טיג ןוא --- דניזעגזיוה ןפיווא ןווא

 !ןעֿפשובייל ריא ןנַאלש ליוו ,ןפזג
 טישכת יא ראפ סָאוו ,ריא נָאז -- יברד רעד טמסורפ --- ,ונ ,ונ

3 

 )}/ ידד

 ,,,טָאה יז



 | - .רעוּפַאק רָאנ ...ןגָאז טנעלפ יז

 ןסייהעג טשיינ ךיוא טָאה .(טשינ | יוש .טבעל ! רע) רעמיימ עטאט רעה = }

 .ןוא ,ןסעזעג םייהרעדניא .,ןעווועג ניקהטסעק יא ךָאנ טלמעד ןיא ,ןנָאלש

 סע יי בא יי א ,טסיכרואנא ןא רשפוא ,לארעביל וא עבטכ

 ןוא ,דעטילימ םיוצ ןעמענ טשוו עמ זא ,גנאֿפק או סיוהא ןיוא .םע זא

 ךיז ןקערש .טשינ ;ןטאדעג רע טָאה ,ןקערש ןביוהעגנָא ךיז טָאה עמ

 | ...ןייג טשינ לָאז רענייק .ןייג טשינ ןוא

 /  !ןסיימש טעװ עמ -- = |
 !טשינ ןעמ טסיימש טלעוו א --

 / ?ןטייק ןיא ןדימש --
 !ןטייק ליפיוזוא ָאטשינ ---

 : - !תסיפת ןיא ןצעזנייא ---

 !הסיפת יא ראפ טלעוו יד ןכאמ' עביכא --

 | ,טשטאּפעג לָאמ יי ןבעל ןױא ךימ טָאה ןיילא רע |

 ליומןיוא| ,ןכאז .עסיז טאהעג טנייפ ךייא בָאה ןא טייהנריובעט ןיפ :

 טָאה ,"גולק .-אפ ןטפאה ךימ לָאז ןעמו ,ליוז ךיא , .ןעמונעג טשינ ןיידא

 עטוג םינימה- לכמי ןקיאב ,טנעמ עבָאב יד .דימ טימ טציידעג ךיז ןועמ

 רעגניוא ןעלנעהּפ . ,םנםעטש ,ןטורָאט ,ךעקעלרקינַאה ,ךעקעפ ןסייוו ;ןכאז |

 .עליא .--- ,שדסה  ןייא עקנארק ראפ .,,רעדניק יד ראפ ,ךיז דאפ ,,,.סטכאמ

 טמוקאב ,עמ ,ךעלענעפ יד טייצ וצ טייצ ןוופ ךיז ןבדאדדאפ ךעטקיטייא

 םע סע ךיא .םַאנסױא ןא --- רענייא ךיא .;וצ ?םיבֵאו טעבנג עמ ןוא

 ,טנייה זיבי טשיינ

 . .תידב סרעדודב ןר ועטנוי ןיימ ךיז טכאמ

 ןױא ךיז ייז ןעלמאזראפ ,ןפנָאדב ןוא ךעקעפ ףיוא טיילעמע רֶא ןעמיוק

 סקניל בוטש דעד ןיא ,ןד ןָאטעפמיק יד !עמאמ יד --- סטכעה .בוטש-?לטימ

 לָאז רע ,רעוודאס וא זדוניוא ייב ןעוועג זיא .טסעג 'עשייטאבעלאב יד ---

 ןעוועג .ןפוהעג .עלא  םיא ןבָאה יז זא ."םיבלכבש בלכ א ,ןייז לחימ רימ

 ַא ,רעכיוה שילרעטסיוא ןַא ,ןגוא עניימ ראפ םיא עז ךיא ,רע זיא

 | ןא רע זיא ןעוועג ,םינּפ ןיוא טולב ןּפָארט א א ,רֹוע סי יוו א  ןווא רעדאד

 דניק קקיצונייא  ןייק ןווא טטאהעג דוע ובייוװ עכעלטע ,םינב ךושח א ןיא ןמפא

 ןבעפ .ןופ ןעוועג שאיימ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןבהָאטשעג זיא עטצעפ יד זא

 רעע טריצאּפש ,טלייצדעד ןעמ טָאה ,טכאנייב .םיכירכת ךיז טכאמענ ןיוא

 טָאה טיײלעמערַא .טייל דעביא טקעדש ...ףיוה ןייא םיכירכת יה ןייא םוהוא

 בוטש סעמאמ רעד ןיופ עשר רעד טנָאדט .תומ-תאנש טאהעג) טנייפ רע !

 .,,ןיידוא םיטאבעפאב יד ֹוצ ךעקעק טימ ץאט א ,ּפָאק ןרעביא ךיוו ! ,סיורא
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 -דאֿפ טימ טקוק לדיימ קנאדק א יוװ ,עז ךיא ןוא .בוטש-לטימ רעד רעביא

 יא כורש יי ועל ךיוא ןיב קנילפ ,ףיודוא ץאט רעהו וצ ןגיוא עג טנערב

 +עד ,,,לדיימ ןסאלב םעד ננאלהועה ןוא ךעקעק קיטש א פאכ רעטנ ווא

 רימ ןיוא ןענאטששט ןיוא --- ,ןוופדועד טסווועג טשינ בָאה ךיא --- ,עטאט

 סאוו ,ןעזעק דע טָאה ךייח רעד ןיוא גנורטש םעד ,בוטש סעמואמ רעה ןופ

 ןוא וצ דע טייג .טשינ --- ןאטעג רעדינ רעד ןױא ךעקעל ןטימ בָאה ךיוא

 טנאלקדאפ ,שיט םייב עלא ןציז רימ ,םננדָאמוצ ,קאב ןויא דימ טננאלרעד

 :ןעכאמ רעד דאפ ךימ רע

 הא ןכאז עסיז ןייק טשינ טשרמולכמ טסע ,ט;ואידעמַאק דעה ---

 זאט ןופ ךעקעל טּפאב

 ,םינּפא ,יז טָאה טדעהעג -- ,ךיוי רעד טימ טפניד יד ןןיידא טסוק

 -ענ ךעקעק ןטימ בָאה ךיא םָאוו ,טלייצרעד ןיא ---- ,דיט | דעד דעטניה

 .ןעזיעג טָאה יז ,ןָאט

 טאה יז ,ןנילא יד רעביא טזָאֿפענפָאדא ןעמערב יד .טָאה יעמאמ .יד

 ןניוא עשימייה ראפ) וליפוא ןווא ,עדסעהפ דאפ טימעג דא טיהעג קידנעטשי

 : א ,ךעלטכייפ םוא ןרעוו ןגניוא יד ,ןדאוועג םאלב זוא עטאט דעד

 ךימ ךיױא ליפ ,ןיידא דעמיצ ןטייווצ ןיא ּפִא טייג ןווא ףיװא ךיז טבייה

 -רעביא ןוא ןיינכָאנ ליוו ,טלייצרעד טשינ דלאב בָאה ךיא סאו ,קידפוש

 טשינ ןיילַא ךימ ךיא ןָאק גאט ןקיטנייח ןזיב .טושינ ןָאס ןוא -- ,ןטשכ

 ...ןטועברעביױא טשינ םעטייפ ןוא  ןקידייטראפ

 ,לֵָאמ שידעדנא ןוא ןיופדועד

 ,/לנניי א ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טוזיילעג ךױא בָאה לָאמ עטייווצ סָאד

 רעמוא ,(!יאדווא ןצרעפ ראי א) "רו חב } א --- ןעוועג ' "דניוק , ןייק טשינ

 םוק ךױא יוװ) ?םיכובנ חרומ, טנרעקעג ,ןעוועג "דקוח , א טלמעה ןיוש

 הומלוע ןיא ןעננאגעגמודרא ןיב ןוא  (טלייצרעה ןדעוו עוו = ,וצרעד

 ןעקנאדעג  ןלא תומולח עשינאדט-טלעוו טיט ,,טראחשיהרפרואפ ,םינ יוילעה

 ;ופ ,..הריחבוו העורי ?טלעוו יד ?שטנעמ רעד טָאה תילכת א דאפ טָאוװ

 טָאה ייבהעה --- ?רעצ רעד ,םידוסי יד טָאװװ וצ ןוא ךיז ןעמפענ ןעטנאוו

 גנַאגרעביא רעירפ-ךעלשירוי רעד עיַלָאד ע יו א טליפשעג סיוועג

 טכוזעג ,סצראווש יא טאהעג ךיא כָאה טימענ .א רָאנ ,ןדאי-דענעמ יד וצ

 ..המשנ דעד ןיא לנענ טימ טצא-קעג ןוא תודדובתה

 ,נָאט ןצנאנ א ףיוא ןיאוועט  .ןלאפהואפ ךיא ןיב קיטיידפ לָאפנייא

 שרדמהח-תיב ןיא ןעמוקעג ,ןשווענ ןיב ךיא יו ,טשיינ ןייש קנעדעט ךייא

 רעקידעכָאװו רעה ןיוא ,דיצאּפש ןופ ךיילג ךיוא ןיב ,תנש-תלבק וצ ןיידא

 צב ץמכע?קענײַא ,לויטש עטציּפעג טשינ ןוא ?טיה ןקידעכָאוװ ןיוא ,עטאטואק
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 ,טמאלפענפיווא טָאה םינּפ סנטאט םעדו ,טָאטש רעה רעטניה ןופ םייל טימ

 רע ןָאק שוחױק םייב רָאנ ..םלוע - ןראפ ןטלאהעטנייא ךָאד ךיז טָאה רע

 - גנילצולּפ טויג ןוא םינּפ ןטכשוחראפ - ןיימ ןופ ןסו ירּפָא טשינ .גיווא ןייק

 ייירפאב לעד טימ קאב ןוא דימ טגנאלרעד ןוא םוכ םעד קעווא לעטש א

 ט יי יי י ,טנאה .רעט

 .עלייוװ א ףיוא סיוחוא טייג -ןווא ומ רע ט טכאמי םיתבש ענייש --- } |

 יי 2 + {טמורב עמאמ יד

 | -..,ןסיטייוו עטייז טשינ טָאה דניק א ךייכג ---

 -נייא טשינ ריױא זױא ,שידניק טשינ רָאנ ןעוועט זיא קיטייוו ןיימ זא

 -י | יי | ...ןלאפענ

 | 1 .ןגָאלשעג לָאמ ייווצ ןצנאגניא

 טשינ סיוועג רע טֿלָאװ טנאה א רימ ףיוא ןגיילפיורא ןדמעדפ יא

 קידנעטש טציז סָאוו ,ןציבר יד ןוא לשידעב 'ר טסייוו םעד ןויפ ,טזָאֿפענ

 םעמיא טרעהרואפו ןוא .םידימלת יד ןיא טקיקראפ סעּפע .טוט ,ןוויוא םייב

 , מט .ןענרעל

 ?םיווא קידנעטש טגילי ,ןוויוא ןופ סמיזעג ןפיוא ,ןציבר דעד רעביא =

 | ...עליופ 'א ,עסיורג יא ,ץאק יד ןניוצועג

 יי וא ןקידטש םייב ןייא טפמירד ןציבר יד זא ,רעבִא ךיז טפעדט

 יד ןיוש טיג ,ליונק יד טרילראפ ןוא ,ןֹוגי דָארמג ןיופ .טגיוװעגנייא רשפוא

 רעד וצ סמיזעג ןופ ּפָאדא גנוהּפש א ,טדעקַאלעג ףיזרעד טָאה סָאװ אל

 . ןוא ,זיומ א טימ יװ ,ןליּפש וצו לינק דעד טימ ןוא ךיז טבייה ןוא ליג;

 י ר י | . ייםעב ןרעטנווא זיב ײז טנַאיראפ

 עח .ףיוא ךיז טּפאכ ןציבה יד ...דעטכעלעג טימ םיוא ןצאלּפ רימ = |

 | 0 ..זייב טדעוו יבר

 רע טָאה/ ןטסקדאטש םיוצ ןכאל געלפ ךיױא) רעטכעפעג אזא דואפו

 יוקעגניירא טקנוּפ רעבָא זיא .ןגָאלש טסנרע טלָאװעג לָאמנייא ןיוש ךימ

 ,לָאמאטימ ךיז טייב ענעצס יד .,;עטאש רעד ןיעמ

 ...לדוי 'ר ,ךייא טצעז ?לדיי 'ר ,ריא טכאמ סָאװ ,לדוי 'ה ,ָא ---

 ךיז טדנעוו עטאט רעד; ןוא ,טכאמ עלעוויר סָאוװ :טנערפ ץציבר יד

 יב | | :טגערפ ןווא* רימ וצ ךיילנ

 . ?עפעבייל ,יוזא וטסצייווש סָאוװ / ---

 לָאז ךיא .ארומ סיוא ,יבר רעח טּפאכהאפ --- ?טסייה או --- |

 :..טמעראוו , םשה"ךוי רובי ,,השוחקהחהרזת יד ,טסייה יוװ --- ;ןפייצדעד טשינ

 יט | ...גָאמ-רעמוז א ןֹוא

 -+ !יבר םֹוצ טגָאז ןוא לאפנויא ןֿפארעביֿפ/ א ןעטאט רעד טמיקאב
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 !העש וא ףיווא ריט דעד ראַפ רעדניק יד םיודא גָאט ןרעוי טזַאֿפ ,?שירעב 'ר .,טָאװ .רייא טסייוװ ---
 ,,,ןגָאלשעגניירא ןעלשידעב ןייא טלָאוװ רענוד א ךיילג |

 :ןעלמאטש ןָא טבייה ןוא ןניוא .דַאּפ א סיוא רע טצָאלג
 | ,ןיוה ןראפ םייל טגוילעגנָא ןעמ טָאה ,קָאטש םעיינ א ןעוצפיורא טלָאזעג .טָאה עמ ?םייל ןיא ןליּפש ךיז ןלָאז ייז ?טסייז יוד ?ריוא דער טָאװו ---
 ,קירוצ !עטאט רעה טרעפטנע -- - ?טשינ טָאוװהאפפ ----
 | .-שטנוא םלאה לשירעב 'ר ךיז םיג
 ,,טליוװ רויא  ןא .,,,ןעל פשיבויל דעויא וצ ענונב ,אקי זו =

 ,,,סאקזחי ,דציק -רעטסעווש-דילג ןייס ןא = טפלד --- !ךילא ךיא !ןיוא  ךייא --- 

 "סע יא ,טכאמועג ר !עוביירנו  ,ןלָאטו ,(ןעמ לאבו קטאפאל א ץקעגרע וו ןבוארג יע ,טליּפשעג ךיז ,טייל םוצ ,גהואב םוצ ,ריס ייעדװ ראפ העש א ףיוא סױרַא ךעלנעטנַאט ןעייג ןוא תֹוׁשִח ןעמוקַאב ייווצ רימ .חוח"ךכו | .ומררמ ןסייחעג טָאה דעטָאפ סלאקזחי .עטאט רעה ןָא ךיז טפוד -- !בימע ךייא ךיט ןיב ןוכדחמ 'ר ראפ/ ---
 ,טיובעג) גונו

 וו עטלא יד ראפ ןטעברא .ןיוא ףיוהוא לאה ןפיוא ןפוול העש רעד ףיוא זיפ ן:עלפ ,ןעוועג סע זױא רדח .םוא טנעאנ .טנקוטעג טשינ שרעדנא םעפע וצ ןיוש ןבָאה סאו ,ןדיי שונעכ ךאהבעצ ,עטלא .ט טלעטשעג טעבדוא רעד וצ ןדיי ץכעטטע ךיוא ךיז ןכאה רעטפאלק ןוֿפ ןעמ םָאה טלאצעג ,ןיידא ןסָאפ יד ןיוא ןלאוו יד ןטישוצ זמואר א ,דעטעברא ץעננוהעג ןוא ןיסוָאשיעיצ ןעמפ טָאה ייוומ וד ,;ץטיטשעפ -עשטשאמאז יד טנתילעגנייא ןעמ טאה םודא טייצ רעצרוק א ןיא ,ןָאמ וצ קווצמו יא ןעמוקעג ץונזצ רעטעּפש ןדנוא ןוא טעברא יד ןוא
 אדמג וא ןגעוװ ןעננאגעג זיא סע זא ,רעסילא א ,ןענרעל ןגעוו ןרעפטנע טשינ .,טנעחפעג פא ,ןדער טשינ לָאמנייק רע טנעלפ ש רחמה"תיב יא י ,ןעזעג טשינ רענויק םיא טָאה ,דדח ןיא זחנוא טימ רעסיוא ,ןענרעל "הדידמ , טנָאקעמ ןוא ןובשחחלעב רעסיוה וי א רע יא ןעוועק ,שדדמח-תיב ןוא שמש ייברעד ןרא ןעוועג דמלמ א .טאה ךשו דחאב עדנַאפב א --- ?לכימ רעלעג, רעד ןע וועג דיי דעטדאמ א - - ,ןגָאלשעג ! טשינ ךילא טאח רע .דמלמ לבימ יו ןוטנונ אנועגו רעב -יא לואקזחי דנוקרעטסעוושחדילג ןוימ טימ ךיא ןיב םינמז ייווצ ךָאנ -..טסינ ךיא קנעדעג ,ןעלשידעב "דר םעד ייב טנרעלענ בָאח ךיא סָאװו
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 -עג ,ןרָאװעג שטנעמ רעדנא ןא .הדידמ טימ הנשמ א דֹערִא ןובשח טימ

 קסע ןקיק םיא ייב זיא ןענדעפ יוזא ,ןינע םוצ טפאשביל טזמ ןווא ,טדעה

 ;:תונמחח סיורג טימ ןקיוס דע טנעלפ לגניי "בָאהג, א ףיוא .ןעוועג טשינ

 ןייז טסעװ, .קיטקינביילג --- "לגעי ליוװו, א ףיוא ."ךעבענ טּפָאטשדאפ,
 ?יאה ילוכ יאכ ?סָאוװ ??כח :ןגעלעג זיא ןָאט ןיא ןוא -- ?ןדמל א

 ןייז וטסעוו, .:ןויזבי םענעטֿפאהאב ןָא טשינ טנָאזעג ךָאנ רע טָאה לָאמא

 -אב יא, ,ןעזעג טשינ לָאמעיק -עטייק ךיוא םיא טאה ןענוואד "!בר א

 ןטפאה טשינ ןנעלפ ר ועקצַאק ;טנָאזעג ןעמ טָאה --- ,/דעקצַאק דענעטלאה

 א ,טָאטש = ששידננתמ יא -- ,דיסב ןייז סע טָאה .טזימשג ,ןעמויואד ןופ

 זיא ןחלוש םייב .חשועמ א ךימ ןָאמרעד ךיא ,שרדמה-תיב רעשיידננתמ

 רעקיטלמעה א ,ןסייהשנ דע טָאה לכלאי-זע 'ד ,ל?דיי ןייֿלק א ןענאטשוט

 זָאלב א 4 ,םבעלק אה א ,לדוו טלוא ןג 5 ,דטרד 1 } או --- ןועוו על טא

 ,רעכיוה וא ,דיי רעדמשרפ א בידעס זצי ןיידא לאטא טמיק .,ןנַאייצקעװװא

 םיודוא ךיז טּפאכ ןוא שידק-םותי ןנָאז ךיז טלעטש ,רבנ א ,רעקיד א

 גנורּפש יא טינ ,ףיוא ?כלאירזע 'ד עטלא סָאד טמאלפ ...זינקרוּפ חמציו

 א ,וצ ךובינ ןהמעדפ םיצ ,דימע םוצ זצ-ףיופ וא ,קנאב ןַיא שיש דועביוא

 ...קאב ןיא ךַיי םעד .גנאפרעה א יא ןוא דעטנוא גנודּפש א ,ךעלענענ יד בייה

 ךיז םיירה ,תודיסח  דעקצאק ןייז ?כימ 'ר םילא טעז ,טנאהאב

 סע לָאז דע לָאנ יפת תילט ןױא טליוע ןשיווצ םודא ןענויאד ןתעשב

 יאדווא יךימ ,ןָא םשינ סע טיר םידימלת יד .ןּפיל יד טימ ןָאט דיר א

 .דנוא ייב טגניד רעטסעווש ריא .בושח ַא ךיא ןיב ןציבר דעד ייכו ,טשינ

 רעטסעווש יד ךעלנע יוװ ,ךָאנ ךיס דעדנווװ ןוא עדייב ייז קנעדעט ךיא

 ,ןייז העיט טּפָא ץנאג ךיז געקפ ,דענעפהאוועצ א ,ךיא - .ןעוועל ןענייז

 ןיוא ןיווא ,"רעסואוו ?םיבוא דימ גאל ועד ,הנח :ןציבר רעד רדח ןיא ןנָאװ

 ,עשידיי ,ןטייהנייש ןוא ",,,  ןצויבר ,?חימ עשזרמויז; !טסניד דעד םייהדועד

 :ןעוועג עדייב (םיטסקינייווװ ,ןצי א 'עטנוי .עטיימ ןיוא) וע יז ,עקידהעויצ

 -יא ןעמעדב שגנאפ  ,ךעפמינּפ ןעקיטכיזכדאדחקיט לייה-ןיד ,עסאלבי ךעעלג געל

 ןוא ...ןנקא-לדלאמ עכוע וטנונעלזלָאמש ןוופ ןקילב עטנעטממאס ,ענ שטילציטסהוש יב

 ,ןעמוקעטניקא ןוענייז יז ווו ,ןזדכז ןֹופ עדייב דימ ןדניווש-אפ ייז .ןיוש

 םעה ייב בָאה ךייא סָאװװ ,טשינ ךיוא ןיוש סייוו ךיא .טשינ ךיױא סייוו

 ,ןגייוװשי קידנטכאד-טכאט ?סיכא ױװ ,דעמ טשינ סיוועג .טנדשלעט ןעלכימ

 עכלעוו ,טעמיוא ןקיצראהטיט ,ןֿפיט ׁש ?סיבא טימו .ןעמונעגנאו ךיז סיוישג

 יד טיס רימ רע טָאה דשקא ,ןכאז עזיימ ןופ עכנאמ ןיא ןטק-שד ךיוא

 ?תודיסח לסיבא ןבענעג-עביוא ןנווא עכיטש
 5 = לאה ללא ריי יי א . = ו'אאה טא א : יא שא; , = ,

 וצ ןָא ןעפיק ןוא דעשייוו ןגקיטש דניקדעטפעוושדדיפנ ןיימ/ ןוא ךיא
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 א ןיוש ןעמ טנָאז םיא ייב .דמלמחארמג ןרעכעה א וצ --- ןעלדוי 'ר
 ,ךיוא .? ןענעי י

 ;לףוי 'ר רעה ,טאהעג ביל דע טָאה ןכאז ייווצ
 וד סָאוו ,סענָאריּפ ןוא ךעלטיר טימ  רעגניפ יד = רעביא ןסיימש

 ץעק יז ...ןייגקעווא ןוא -- ארנּפד-אמוי א ןיא ןכאמ םיא טנעלפ ןציבר
 ןהעביא טניר ץלאמש סָאד יווװ ,טסעהפ הוואתה לעב רעד יו ,ןדייל טשינ
 ,."קסיפ

 ןייק טשינ ךיוא זיא ןוא ןעטרעק םוצ טשינ ךיז םשימ ןציבר יד
 -עה ,ןלייצרעה טעװ יז ,ןשאדטס לָאז יז ,ןעמאכ ןיימ יב ןרועייגנייא
 -ליוהװ ךיז טזָאל לדוי 'ר } ןוא ,םייחיעחניא ןטלעז רוס ןיוש זיױא עטאט
 ךוא ,עלא טימ ךיילג רענניפ  ענעלָאװשעג טימ םורא ייג ךיא ןוא .,ןייג
 ןיא עמ ןַא ,ןמז וו םעד .עֶלַא טימ 2 ריי תימחלמ םיא טימ דיפ
 ,ןעוועג דועדעווש ךָאנ זדנווא זיא סָאװ , - צו ואמקרַאבב ןופ רעבירא
 ץנאג ןעמ טָאה ןעמוקאב ןוא .} דוָאוװעג רעפדראש חמחלמ ידו ךילא זיא
 ןעזעג טשינ לָאמנייק ,ןעוועג רעכעקדנילב א זיא פרי 'ר .םניחב טּפָא
 יעלוא | ,זיא-סע-סָאװ דאפ  ,דע םָאה --- ,קידכוש זיא דעוו ,טסווושג ןוא
 -יטביזדאפ םיורג טימ דע טָאה ךעלטיר יד ,ןסימשעג רעפניפ יד רעביא
 טנעלפ  ןציבר יד סאו ,םעזעב .םעיינ ןופ ןבילקעגסיוא טפאשביל רעק
 טימ טפדנאהעג רָאנ טָאה יז ,רימ ךיז טכאד .טייצ וצ טייצ ןופ ןעטנערב
 יד רע טנעלפ ןביילקסיוא ,טשינ ךיא קנעדעג רעכיז ףייוא ראט .-ועמעזעב
 ראט ,ךעלעמאּפ ,אתוחנב רע טָאה ןסימשועג ןוא שטסניד ייד ,עטסכייוו
 ,גנאל

 ,טנראקעג טשינ ךיווא םיא ןבָאה רימ
 -עג לָאמנויא ךיז רימ ןבָאה ,דדָאב עסייוו עגנאק א רע טָאה םאהעט

 רע ןיא .סענָאהיּפ יד ךָאפ ,,ןעוועג טנווַא .שיט םוצ ןפעקקוצױצ יז ןעמונ
 שיט ןפיוא טכיל סָאד ,טיירג סקַאווירט ןוא המיתח ,ןרָאוועג טלמירדעגנייא
 א קערש אפ ,םיוא טעז ,ןצעמע ייב טָאה .ֹוצ ךיז טריר עמ ,טנערב
 ךיז טָאה רע .דרָאב ןופ ראה יא ןאטעק ּפוצ יא .ם; :אח יד ןאטעק רעטיצ
 םעד רימ ןבָאה ראפהעד .ךעלטיר יד וצ ךיז טּפאכעג ןוא 8 לןאכענפיוא
 טצעזעג ןוא ןוח עקידעקָאװק סטציבר רעד טּפאכעג .אדגּפד-אמוװ ןטייווצ
 בסיש יד טמענ ,טמוק רע .ןשיק ןרעטנוא םעלָאריּפ לסיש רעד ףיוא
 ךיז טלכיימשעצ ןוא ןגיוא עחנילב יד טימ טקוק ,ךיז ראפ יז טלעטש
 ;תחנ ראפ

 ...ןסימעגנירא טָאה ןוא !סעלעביצ עטשיידעג ליפיוזא ,ייא י"א ---



 -תיב ןרעטניה טראנראפ שטילג) וא ףיוא םיא דימ ן'בָאה לָאמגי יא |

 "רואפ בוירעפו החנמ ןשייווצ ךיז רימ ןבָאה .שטוילנ יא ןעוועג זיא שירדמח

 יד לָאז רע ,ןיידא שרהמהחתיב ןיא דבח יא טקישעג ןוא יינש טיימס טיש

 ,ּפָארא רע טייג ..ךיז טשטילג עמ זא ,ןרסמדאפ ןיבה ןראפ טשער

 .,ןעוועג שטנעמ רערעווש וא :דעבױא ךיז טרעק ,שטילג דעד ףיוא טמוק

 - -טנא ןליוו ...ןכאל רימ ,טלאפ ןווא ךיז טבייה ,טלאּפ ן'וא ךיז דע טבייה

 ,ןגָאלש טשינ זדנוא טעוװ דע ,טדעווש !םימחה :ךָאנ דע טיידש .ןםייל

 - | | | | ...ןָאט טשינַראג
 דאפ ,ןטל זאהעג טרָאוװ טָאה דע ןוא ,ןביוהעטפיוװא םייא די ןבָאה

 ץיימ ןיוא ךיוא) דימ .טפאשעג ךיז גנולענק רעדנא ןא ןא ןמז ןטירד םיצ סָאד

 .,דמלמ ןזייב רָאנ א וצ רעבידוא דימ  ןענייז (דניק-עטסעווש

 דימ ןוא !טאהעג לנָאנ א ,ןעוועגו ?הוומ יא .,ןּפײקעג ןייזש טָאה דעד

 - םיא רימ . ןבָאה ,ןגָארטענ דע טָאה ?קירָאּפס א .ןגיוװשעג טשיינ ןבוָאה

 ןעטיר ןא םיא טבייה ,שיט םייב רע טציז .יינש טישעגניידא דנאר ןיא

 - גָאט ןדעי םיא טלעטש ןציבר יד ,טאהעג בי רע טָאה ייטו .,,,םינּפ ןרעביא

 ?ראווָאמואס ןױא טיש ,קיניישט יא ןוא ףיוא לדאוואפאס .םענדעכעֿפב א

 ןווא .טשינ טועה יז ;קינייוו ווצ :טמירב רע .ייט ךעלדנרעק עכעלטע ןיירוא

 "ימש טבארבעג לָאמנייא רימ ןבָאה .קידדעסאוו ךעלקריוו זיא ייט יר

 רע ןוא ףייוא טכאק לדאוואמאפ סָאד ....טיששעגווצ ןווא ראד א ןיפ ץכער

 .ןציבר רעד טפראוו רע .היחמ יא .טניט יוװ ץראווש :;זָאלג א ןא ךיז טסיג

 ןפיוװא ךיז ראופ זָאֿלג סָאד טלעטש ןיוא ךיז טצעז ןווא קילב ןראבקנאד א

 לָאז רע ,ארומ ןעמ טגידק ,ןּפיל יד טימ ןרירוצ ןיוש ךיז ?יוװ רע .שיט

 שיט ןױא ץעז א סיפ א טימ ץעמע טינ .ןעמס טשינ ,םולש=סח ,ךיז

 ,ןיירא סיוש ןיא ןיבר םעד םוא ךיז טרעק זָאלג סָאד ,ןטנוא ןיפ ןיירא
 י- | ,קידעכַאק ןעוועג זייא ייט יד

 שלש ריי א ייד יא ,יי-ק-- קראפ ירד אי ידיו טייפ == ( א טיימס יי ירא =

 טָאה טנרעלעג ;רערעדנַא ןַא ןעוועג רעבָא זיא סיעכהל רעטסערג רעד

 ןטימ טננאלראפ ןוא תוישק טיס טקיניײּפעג טָאה רע ןוא ,ךשנ והזױא עמ

 רימ .ןעוועג טשינ דע זיא ןדמל רעסיוהש ןייק .,,םיצורית לגָאנ-להומ

 ,םיצורית ענייז טשינ ,תוישק ענייז טשינ ןיא סע זא ,טסווועג ןכָאה

 -כרוד ,ןיידא שרדמה-תיב ןוא ןּפאכניירא תבש א לאטא ךיז ןעמ טנעלפ

 ערעדנא ןוא א"שרהמ ,תופסית טימו יאיניס יד ךָאוו רעד ףיוא ןקיז

 ,קידכעלייק יא ,תוישק טימ םייא ףיווא ןועלנָאה ידפ .קיטנוז ןוא םישרפמ

 -כעלייק יד ,םערָאוו וא יווװ ךיז טיירה .,טנייװש רע --- ,ןעוועג לדיי טעפ
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 .טימ סיוהא ךאנרעד ןצאלּפ רימ ןוא ,קערש ןיא ךיז ןפראוו ןגיוא עקיד
 ,..טּפיינק ןוא רע טמעט  ,,,דעטכעועג

 :סעוואטאק ףיוא טשדמולכמ ,ןסיימשרעביא :עלא דע מנעלפ קיטיירפ
 יױװ םפָא רעבָא טנעפפ סע ,תבש ןעקנעדעג לָאז ןעמ  ,גחנמ רעטלא ןוא
 | | ,..ןוָאול

 ..טאקעק ביל רעייז ,ביפ לָאמלייט םױא רימ ןבָאה ךָאד .ןוא

 ,םרעייווצ) ןטלעגנוילק ןעננעהב ךעלנניי יד ןנעלפ .אדנּפד אמוי א ןױא

 יד ,הדועס יא ןכאמ ןעמ טנעלפ ןיופדועד ,(ךעלרענעצ סגטסכעה ,סורעז ירד
 ןוא ךעלכיק ,גנירעה :הדוחס  םנציבר רעד ןופ ןענאטשאב ןזיױא הדועס
 םעד ךיױא ןדנוא וצ ךיז טנעלפ הדוועס רעד וצ ןצועז ,,.םעבָאב עסייה
 אפ ךעלגנעֿפ טימ לדיימ קירעיורט סאלב יא ,,,דעטכַאמ שקיצנייא סניבר
 -לאנ-ד על ןחשמיא ןטעפנ יז טנעלפ יב רעד ןוא ,,,ןגיוא עטקּפעג
 ן'ופו ןבקעירןיע ןפ ןלייצדעה תושעמ ןדנוא ןוא ריא ןוא לּפעק ןקיד
 ןיוא  ,קיצדאה יוזא ,ךייוו יוזא .ןלָאוװשג שטנעמ רעדנא ןא .,,םישרדמ
 יד ןא ,טייקסטונ דעקירעיודט אזא טימ ןעוועג טּפאזעגנָא ןזיוא לױק סָאד
 ..טםשיוועג ןניוא יד ךיז טָאה ,?שיט ןרעדנוזאב םייב ,ןציבר עזייב

 ,..םאהעג ביל טלמעד םיױא רימ ןבָאה ,יווא

 -עד ןױא דמלס אא ייב טנרעלעג :תולנ ןטילעג ךיא בָאה ךאטרעד

 םייחרעדניא ךָאנרעד ,םייחה רעד ןופ ?יימ יירח ,ןישירבעש ןױא ,דמערפ

 --- ,קרפ ןטייווצ ןיא םעד ןופ ;טנרעקעג ןייד א ייב

 ןרָאי עקידלּפעג ךָאנ

 ,עביל עטשרע יד ,טניה טימ טפאשטנאקאב .והובוחוחו

 ,ךיימו טקישראפו עמ ,ןיירא םעטורב ןױא טשייטיריש

 פקיטש ַא לָאמַא ,,וחובו-והות שירעדניק ַא ,ןרָאי עקידקפענ רעטייוו
 עדמערפ ןוש ןכייצ טימ קידנעטש ;ןטָאנקעג טנעה יולרעליא ןופ ,סקאוו

 ,טיצ יא ףיוא ,ךיז םקעוװו לָאסא ןוא .המשנ רעד ףיוא רעגניפ
 ךױא ןוא ,ןעננאלראפ ןוא ,ןזירּפאק --- ,ןליוו ןופ ןכייצ טשינ היא
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 - זיא ןבעפ שכעלרענוא טָאה ...קיטש עחליוו ,טנָאז עמ יו ,סיורא .ףראוו
 .טלאפ עטּפאזעטנייא סָאד ,ןייא ּפאז ןוא םָאוװש א ןיב ךיא ,ךאווש רעייז

 ייבדעד טלָאװ ךיא ךיילג ,ןופ-ועה טשינ סייוו ךיא ,דימ ןיוא ןיידוא ץענרע
 -.יראפו רעיא סָאד ;טשינ קוק ךיא רוָאנ ,טםעז גיוא סָאד .,,ןעוועג טשינ

 סנייא ןוא ,ץלא ךיז טשימ שאר ןוא .וצ טשײינ ךימ דעה ךיױא .,טמענ

 ןִא ןעמוק ,טיובעג ךעלרעניא .סעּפע טרעוו ...ןטייוװצ ןפיווא ךיז טדועגאל

 ךיז ןעיוב -- ענעי ןטישראפ ןווא ,טניוו ןטימ ןטנעמָאמ עשרעדניס עיינ

 ץיּפש וא ,סיורא סעּפע טדאטש טדָאד ןוא ָאד ..,ךעלזייה ףייוא ךעלזייה

 0 ...ןעמיוק קיטש א ,לדנעפזדעטעוו א ,ךאד
 557 ,55-יילייזיר עקל א א טי א דיי יי ,26-0 יי יי = 6:

 ,רעטומ סלאקזחי רבח ןיימ ,טאהעג ךיױא בָאה עמומ ""עטלאק, א

 ר"ד טָאה דיא ןופ ,עכעלקנערק א ,עסאלב א ,ענעדיי :עדוענַאמ ,עכיוה א

 !"תוחוכ עניימ ,יוא , קידנעטש טיידש ,טבאמועג 7 עלעקדועס, .ןייז רענניטע

 -נעטשאב טקאב ןווא זדלאה ןרואפ ךלימ-לדנאמ םעטייא ןיא ץלא טקנירט

 ןוא (ביל בָאה ךיא סָאוװ ,ןטייקסיז ןֹופ עקיצנייא סָאד) ןכוק-זעק קיד

 ,ךיז ןלָאז רעדניק יד ,קנאש דעכיוה א ףייוא םייא טלאהאב ןוא .,,טסע

 -ועק םיצ טפאשביל סיוא ,ךיא ןוא ,ןבדואדדאּפ טשינ ךעלעגעמ יד ,חלילח

 ,רעטנוא גנירּפש --- ןזייוואב וצ ץנוק א ,טואלנ ןווא ,םיעכהל ריױא ,ןכוק

 רימ בדאדדאפ ן'יוא רעקיטש ּפעלש ,קנאש ןופ סמיזג ןיא ןא ךיימ טאכ

 -גישקס דעטקָאד רעזייב דעטלא דעד טמוק סע ןוא ,ןנָאמ םעה ךעלקריוו

 טביירשראפ ןוא ,דעטילימ ןופ ןעיידפאב רעטעּפש ךימ טעוו סָאוו ,יקס

 ,טייקיסילפ עסייוו א ,עלעשעלפ א  ןױא סנצלאזעג ןוא סדעטיב סעּפע רימ

 ,רוטסקימ יד סיוא סיִג ,רימ ןופ ּפֶא רָאנ ךיז טדנעוו עמ זַא ,ךיא ןוא

 -סע ןייא העש עלא ןייא םענ ןױא דעסאוו טימ ךלימ לסיבא ןיידא סיִנ

 -ראפ ןוא הנתמ/ ערעדנא ןא סיוא לָאֿפ סעחעי דימ טעב ןוא ,עלעפעֿפ

 ךיא רעװ םיוק ..,סָאװ טסייוו טָאג גנילש ךיא ךיילג ,ייברעד ךימ םירק

 ַא ןגעק רעטצנעפ  ַא ,ױוװזַאז-יוו זדנוא וצ טניוװװ יקסנישזקס --- ,טנוזעג

 טזייוואב רע יוװ ןיא ,רעטצנעפ םייב ּפֶא םיא ךיױא טדואוו --- ,רעטצנעפ

 - טםייל ןוא ןקעטש א רע טּפאכ ,גנוצ .יד סיודא םייא ךייא קע-טש ,ךייז

 ,..ןיילא ךיױא ןיב בוטש ןױא ןיוא ,ןייז קסּפ-םייקס רימ ,ףיורא זדניא וצ

 עטיור עסיוהג יד ףיוא ךיא סייר ,.,ּפעהט יד ףיוא ןיוש דע טפיופ טא

 םָאט א ןוא סופ ןייא טימ ףעדט ןוא ןיידא גנידּפש ,בוטש ןייא עפאשו

 | | ,..ןיירא דעויא

 ןייא םתסה-ןמ ,הברוח :ענעסקאוואב"ןירג ?קיטש א זדנווא ייב ןאדואפ

 טימ טכאנראפ טּפָא ץנאג טרָאד ךימס ךיא ליּפש ,ןענאטשעג סעצָארּפ א
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 עקידרעייפ יד טימ ךייא ,ךיױא ןיב ןתח רעד .הלכ-ןתח ןיױא ךעלדיימ עניילק

 סָאד זא ןוא ,פעצ  עננאק םימ לדיימ א ,עניזיס א סניימ -- הלכ יד .ןגיוא

 ,תונתמ יד טימ ךייז ןפראוו ,ןגיירק ךיז לָאז הלכזןתח ,טננאלדואפ ליּפש

 יב טכיילב יז ןוא ,גייוא ןדרעטניא ףעדט ,ףראוו ,לרטייטש א ךױא ּפאכ

 ןוא לא ענעט ךייא ןיב ייבדעד ןוא ...הּפוח רעתמא דעח וצ זיב ןכייצ א

 ןבָאה ל?טעצהַאק;אב ...ךעלגניירחהח תנחמ עצנאג א רימ רעטנוא בָאה

 םירחוס ,גנוריגער יד טביוקרעה ,סינייוו --- םֶלעַג ןיילק ,טקעפרואפ טלמעה

 טפאמ --- ,טלעגי ןיילק ןופ טדָא ןפיוא "ךעלטייווק , םרוק ןייא ןזָאק ןלָאז

 - שנרעצליה ףיוא סיזא ביג ןוא ."ףינש -- ךיא ןיוא ,ךעקטיווק עטאט רעד

 יד וצ ךעלקירטש  ענעטכָאלפעג ףיוא  ,ןדייש ענעדוּשאּפ טימ ןהדעווש

 שעל , יד טיפ חמחלמ א ןצ ךימ טיירג ןוא ,םידובינ עניימ ןופ ןדנעל

 ייוצ ,טָאטש-יינ רעד ןומ "ןעגנוי, וח ןפור םנעלפ עמ יו ,"סעקיטינ/

 ,נעוו טימ ןיא ןייז טעוװ ?גניפערט, סָאד ,שטשַאמאז דעטניה טסרָאיוו

 -עצ יא ןופ תחנ ייבהעח בָאה ןווא ,,,ןימלע-תיב ןקידתופתושב ןרעטניה

 טכאדט ,ךעלכעזהטש-ועביא סטמידנמזירּפ ןופ שפנ תמנע ,ן"ר קיטש ןוסָאלּפ

 -נעלש טָאוו ,רעדניק-טסעק -- טיילעגנוי יד ראפ גָאז ןווא ךעֿפטשּפ סיוא

 ,טשינ ןסייבנא ןייק ידפרעדניא סע ןיא ..,שרדמח-תיב ןיא םודא ךיז ןרעד

 רַאפ רעטוּפ טימ לנייב יד קעווא גָארט ןוא ,עווַאק יד רָאנ קנירט ךיא

 ,םידרא שיהמח-תיב ןייא ךיז ט"עטלאוו סָאוװ ,םותי א ,?2ני םעדָא ןא

 ,תוכבלח-תבוזח דעה ןסייהעג ךיס טָאה .יוזא .,,םותי .סדמלס לרודניבא

 יז ,הרשש-חנומש ייטש ןוא ,"הקזחחדדי , ןופ חסוונייּפ-קע ןוואד  ןיוא

 ןוא ...טענ יד ייב טנשה יד ,טנָאדּפ ןיוא טאדלאס א יוװ ,ליוו ם"במר רעד

 ןיא .איבנה והילא ;ןא טשיינ ךיז טבייה סע זא ,ג"בלדח יּפהלע ןיוש סייוו

 ,..ןיידא ?מיה ןײא ןניולפענ טשינ רָאנ

 םיסט ןייק ראג טעמכ םעּפע םיסנ יד ןעטייז ם"במרח יפילע ןוא

 ןיא שדהמה-תיב ןיא םישודיח זייוו ןוא ."תיכדרעמה דודש , ןייק ,טשינ

 ןיא ריירק טיימס טנכיוצע;סיוא --- טעדב טָאד ,?יּפש-דךַאש ןוא -ןעמואד

 ייטש יד ,(!דעניי-) שדיק-ןודא ןדאפ ענָאלדַאּפ דעד ףיוא ,ךייה רעד

 יעונו ! ןוא ,טיורב :עווָאזאר ןוא סייוו ןופ ןטָאקקעמ) --- רוני יד ןוא ךעל

 יוד ןיא -- עציראווש יד ,סעילפָאטדאק ןופ ןטינשענסיוא דעדַא טנקידט

 יד טיצ סע ;ןיידא ?ביטש רעזדלעב ןיא ןענוואד טּפָא יו ןוא !ןלָאש

 ייב טנאוו ןיא פאק ןּפאקק ןטימ ,יירשעג ןטימ ,ןערב דעד -- תובהלתה

 רעליטש רעד (טנאזעג טנייה טלָאװװ ךיא יו בילוצ  ןוא ...הדשיעזחנומשי

 -- ןיֹוׁש ףערט ןוא תודועס-שולש וצ ,?ביטש רעדעג םוצ --- גנומיטש

 רעטסכעה רעה ףיוא טייטש סָאוװװ ,"םיכובנ חדומ, םוצ טייז ןייא ןֹופ
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 ץיע ,, םוש --- טויז דועטייוואזו דעד ןופ ןוא ,(?םױא טצונ רעוו) עקלָאּפ

 טָארא לָאמא ּפאכ ןוא .,.רחוז םוצי ןעגנאלרעה ךָאנ לעוו ךיא ..."םייח

 ..,ןייטשפיילש א או יוװ ,?כש םעד ריס ףראש ןווא "םימוותו םירוא, ןא

 טימ ךיא וטו סָאװ ...ןדאדעהניק עטסּפענדאפ יידד םיוק ןופ ןטקואפו

 ןוא ךעלזעלג ,ךעֿלדנייטש יד ףיווא ךייא יצ ל?דינש א דאפ סָאוװ ףיווא ?ייז

 | | | | ?לרעּפ דָאּפ יד

 - -ישריפ טימ ןרעוו טנאקאב --- ןיימ ןעמאזוצ רימ  ךיז טהניב טָא

 !ףרַאד עמ יוװ ,ןליײצרַאפ ןענעק ךיא לע סָאד !עקיפ

 -ענניידא ,םָאוו ןוא ,ןשָאדטעװ טיירג .בָאה ךיא סָאוװ ,טָאטש יד

 ,טשינ ךיז טדעדנע ןוא טשינ  ךיז טרעסעדנדאּפ ,ןלאוו ןשיווצ טננעדה/

 עמ ןיהווו ,םייה דעד ןייפ ל?יימ יירד ,ןישרבעש .ןיייא ןעז טשד-ע ךייא לעוו

 ...ןמז ןצנאג א ףיוא .טקישדאפ דמלמ א וצ (ןייז טעוו דעטייוז יוו) ךימ טָאה

 ,טָאטש עקיור ,עניילק א ...אמעט יאהמ ,טשינ סעּפע ךיווא ךיוא עז ןשטנעמ

 ןטלעז ,טשינ םולח ןזייב ןייק ךָאנ ןעמ טָאה ןריידנימע ,ןרעדנאוו ןוופ

 טרעוו ןטלעז ,"קירוצ טשינ טמוק עמ ןענַאװ ןופ ,קעװַא טייג  ץעמע

 טכאנהטכאוו א ףיווא .ץענדע לָאמוא .,,ןרייובעג החּפשמ דעד ןיוא  סעּפע

 טעמכ ,ןזיוװעג טָאה עמ סָאוו ,"זיומילש םעניילק ןטיור, ןראפ ןוא ןעװוועג

 עמ ןעוו ,ןלאנק יד ,"ךליה, םעד רָאנ קנעדעגנ ךיא ...ןקָאדשדעד ךיז

 יד ,קעדש סנציבר רעה טיס םנייבר םעד ,ןסָאשעצ ננוטסעפ יד טָאװ

 ,קערש יד ךױא קנעדענ ךיווא .,.ןטלאּפש ךיז ןלעוװ רעזייח ידי ןופ ןדעיומפ

 ,טאדטסיגאמ ןדעביא םערוט ןיא "רשנייז ןפיזא , טנערמעט טָאה סע ןעוו

 "ערב רעד םערוט רעד .םערוטש ַא ןוא יינש ַא .טקַאּפעג ךיז טָאה עמ

 ,רעזייה יד ףיוא ןלאפפיודא ןווא ןלאפ .ןעק רע ,ךיז טלקיאוו דועקידנעט

 ...ךיוה ןטימ ןיינקעווא ,טָאטש יד ןרעטעמשעצ ,סקניל רעדָא סטכער

 יר ןעוועטַאד ,ןיירַא לוש ןיא ףיול ךיא ןוא ,םייהרעדניא ךיז טלַאּפ עמ

 | | | - ...םחרות ירפס
 ,רימזיוצ ,טּפא ןיא ,רעטעּפש ךָאנ ןעז טשרע ךױא לעװ ,ןשטנעמ

 ,טפאשטנאקאב שרעטנעט יד ךיא ךאמ לייוורעה ,..עשידאוו ,ןליוּפ-סיװהג

 . ...ןֹושל ןֶא םייחיילעב טימ ,טנַאמרעד יו

 -עב 'ר ןיבר םייב רחח ןיא ךָאנ טנעקאב ךימ ךיא בָאה ץעק טימ

 ,ןעוועג ץאק יא טייצ עסיוועג א ךיוא זיא םייהדעדניא זדנווא ייב ,לשיר

 ..ץאק א טימ ןליּפש טשיט ךימ לָאז ךיא ,ןעוועג חלשמ יז ןעמי טָאה

 - :ןעמוק סע ןענאוו ןופ --- סייוו ךיא .קינייוו ראג ךױא עז ןסקָא ןיוא 'וק
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 ,ךיוא אראפ ,,,ענעטעמס ןוא (ךכימ-רעיוז) ?ענעטעמסדאפ, ,זעק ,ךלימ
 סקֶא ןייק ךיא עז ןעצדז ,,,ךלימזןג ;יצ ,האופהו וא ףיוא לָאמא םגנעה ב עמ
 (סעו טפור טננעג יד יו," זיראּפ םעניילק , םעניא) שטשאמאז ןיא ךיז א --- ,רוטאדעטיל דעה ןופ -עטעּפש .,"ןענדעל , ןופ רעירפ ,טנואק -אב עוו ךיא ןכלעוו טימ  ,"דוכב , ןייק ,טאטש םוהא ,ייסָאש  ןדועבייא רָאכ ,ןיידא  זיוהטכעש ןיא (ןעוועג = רעטכאפ ןיא עדייז ןיימ) "זהנוא; וצ ןעמ טריפ יק ןוא ןסקָא ,לופשירעהניק א ןיא ךָאנ םע ןכאמ סָאװו ,טיידביח זו רָאנ ךױא רעה "ץומ , . ןוא " ןקעלב,}  ,טשויט --- וק- ןייק ן'ווא
 | ,,,םווא טש"ל

 -ייווהעדנופ גונעג ,ךיז טייטשדואפ  ,ךיוא ,=; ;אקאב טוג --- דרעּפ טיס
 םייחחלעבהרעצ פסיבַא ,דחּפ ?סיבא ,טשינ םייר ןיילא ךיא רָאנ ,דָאה"סד-עפ ןופ םקישטימש ךאמ ךיוא ,לדאוואמאפס םניבר) םוצו ץכעהימש לסיבא ,פָא-א דאר ןופ ,ןעמוקאב ךאד ןעמ טָאה ןנעוו יד ןופ :םעטייא ןופ ..ןרופ יד טימ געטיקרַאמ ןיא םירעיוּפ ןעייטש ,טניווװועג טָאה יבר ןיימ ווו ,םָאדב דעק ו-עטמעפ דעה ייב ,טָאטש קע) ןיא ,ןסאק עקימודוא רו ףידלא = טלא קיקעהיפ םיוהג א ,"?םייה , ןופ ףיוה ןיוא .,,םנט

 קעווא טייג ןאזינאג דעד  .ךימ שפ ןבָאה ןאזינדאג ןופ ןרעציּפא יד
 ...םורישח-דיש יא ?יתסוס?,, ףיווא שוריּפ א טגידק עמ זא ...ןעננַאזאב ךעלדעטיקפ עניוזא םימ ןוא ,ןח אזא טימ ,םנטעמאס א ,סנייש א ,לדהעפ א ףיווא ףאהעגעג רעננוי יא טצנאטענמורא טָאה ,גירק ןשיקרגט םיא ןדעוא ןופ ץעננאגעג ןיא .סָאוװ ,רעטילימ םעדו םימו ןענ -ענעזעג םייב ,ץאלּפ ןפיוא ,,,ןקאזווה ,ןענאלוא לָאמליײט  ,ןקאזָאק ןעמוק

 ןפעלש טשינ ,ךאז דעקיטיינ א ןיא ןדָאפ ץענדע ףראד עמ ביוא ,דרעפ טנניד עמ ןכלעוו ייב ,ד!עווָאאדשז לאהשי טָאה ?ןבייל יֹוװ דרעפ,
 ,,,רומ רעשידעיוּפ א טימ ךיז

 -ָאלַאק עשידיי ראפ תווחנה טנאזענוצ ןוא טעבראדדרע וו ןריי ץעיצ -וצ טלָאוװעג טָאה גנורי גער עשיליוּפ יד ,עינָאלַאק עשידיי וא ןועוועג לָאמוא ןיא ,םָאדב רענרעבמעל רעד רעטניחה טסרָאיוו יירד ,"ווָאנַאדשז,
 ןייא דעדניק יד טימ ןיילא .דעגניטע ד"ד םָאה עינָאלָאק יד טנוילדואפ ,,,רעטילימ/ = ן'ופ --- -קיע דעד ןוא ןלָאצּפָא ןופ יירפ גנאל ןדָאי ;ןטסינ
 ר"ר ןיֹוׁש ןיא ןטייצ ענימ ןיא .,ןטייצ .עניימ טשינ  .,,םעבוראעט דקעפ
 האנק סיוא ןעמ טָאה -- ם גדאמ ןוא , ,ןרָאוװעװ דעכייר גָאט דצ גָאכ ןופ ,טיובעג סעווקדעצ ןייוש טָאה ןוז ןייז ,דפעחןכוש א ןעוועג גנ ראל רענניטע
 סָאװ ,לארשי ןייא ןבילבעג זיוא ןטסינַאלַאק עשידיי עלא ןֹופ ן'וא יי ,,,ןרופ טנעפפ רע סָאוװ ,טסימ סָאד טנעה יד ןופ םייא ןעמ טליפ --- טנָאזעג
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 בייוו סָאד) יק ןטלאהעג .טפאשטריוװ יעטכעלש ןי יק טשינ טרישענ טָאה

 -למָאגנ ווא ,רעטוּפ ךיווא --- תועובש ףיוא ,טָאטש ן'יא ךלימ יד טגָארטעצ

 ןא) ץעינאטוש ןופ דועקיכלימ ןטימ קדואטש דשייז טריד?קנַאק ןוא ,םעק
 יד יוװ ,ד"עפ, ,ךױוא טלאה סאו ,(טָאמש דעד רעטניה טייז ערעהנא

 יי | | | ...ןבייל

 -טנאקאב יד --- טציא ןוא ,ןעמוק ץונוצ עוו דנסומח-רמאמ דעד = |
 ,.,טניה טימ טכאמעג רױמ ןופ טדעוװ סָאוװ ,טפאש

 | ...טניה ןופ ךיא רעה רעידפ

 ןגָאדטענ ,עטקידניזראפ א ,"ןיעמוקענקעווא ,, זױא עקשטייד עטלוא ןא

 עכלעוו ןיפ ,המשנ רעד ףייוא !טאהעג ןקעפפפ עדעדנא ךָאנ .דָאה !עטעגייא

 ןיא המשנ ריא זא ,טלייצירעד עמ ןוא רעיוא ןפיוא ךיז .טמיור עמ

 ןיידא זיא דע) טנוה ?ןטאקדוק , ,ןצראווש יא ןיא ,טנוה א ןיא ןיידוא

 ןרעביא ךאד ןפיווא םודא טכאנ ףיווא טכאנ ךיז טיירה סָאװ ("שיינאמ , ןױא

 זדנווא ייב קיטיידפ טכאמ .סָאוו ,דעפקעב רעד ,טניווװעג טָאה יז ווו ,זייווח

 ,ןטאט ןטימ ךױא יי טייצ-תוחילס ..ןעזעג ןיילא םױא טָאה שיפ יד

 קעירש ןִא ןצנאגניא טשינ ,ךוז ןיא ,ת:חילס ֹוצ גָאטראפ ךָאנ קיטש א

 ...ןעמוקאב "ן'וקיתפ ןיוש םתסה-ןמ ;רכז ןייק -- ךאד ןפיוא טנוה םעד

 רעגנוי ,טניה ןיפ ליפ ןדייר שרדמה-תיב ןיא ןוא רהח ןיא םידבח |

 זעבעל ןייק ןוזָאק  .,,געוװ ןיא ןייטש א ןענייז טניח יד ,ךייוא --- ךיעקטיול

 יה .סיורא טשינ טָאטש ןופ שטנעמ- ןקיח

 ,טָאטשינ רעד ךָאנ ,ןימלעז תיב ןכָאנ ,םָארובי -ועג-ועיבמועל דעד דעטניה

 'ןואטליטאי טָאה .ןוָאטלטאי ףדָאד א ןאדאפ ןייא ,רעטייוװ טסרָאיוװ ייווצ יא

 ןיהא ןעמוק םיצידּפ ,הביבס דעה ןייא טמיראב ,דעמ ןטלא טימ קנעש א

 -רועד ,ס:טייצ-ואפ ..,ןיהא ךיז טליוו טסשק ףיוא ןאטנגנוי א .ןעוקניידוט

 ךוא ץחרמ ןכָאנ ,קיטיידּפ ןקידרעמיוז ןדעי ,םיטאבעלאב ןנעֿפפ ,ןעמ טלייצ

 טימ ,תבש-תלבק ראפ ,ךיז ןענעלדעטנוא ,ווָאטיטאי ןייק ןייג ,ןזאל-דעדָא

 סעּפע .טשיינ ןיווש ןעכ ןעק טנייה ...ןטייצ עקיטנייה טשינ ...דעט ?זע5נ א

 ךיז טעוװו רע ,טעוװעט ךייז טָאה דניק-טסעק יא ,טריפעגעיא טניה !עזייב

 .." בָאסָאּפס , יא טָאה דע ...ןיינ ,ןעמ טכאל "?קוסּפ א טסָאה , ...ןפואכּכאדוא

 ,םיורב ךייו ראפ ןיטּפ ,דעױּפ ןטלא ןא ןֹופ הלבקב רע טָאה ,טניה

 :ךייוו קיטש א ןעמענ רע טעװו .ןשטנעמ א ןופ סייווש טימ טרימששענסיוא

 טימ ןעמענברוד סע טעױװ דע זיב ,טנעה יד ןיא ןטענקענסיוא ,טיורב

 ,טייג רע .(ןעמ טלייצרעד יוזא) ךיז טעוועג עמ ...ןפדואוו ןיוא ,סייווש

 | ;סיפ א ןיפ "שיילפ ךייוו, קיטש א ןֵא ןוא ןזיוה ןָא קירזצ ,חליחמ ,טמוק

 - אירוחב םעד ּפֶא טג עמ ;ףיוהא רעסאוו ןפיוא ?מיוב יװ ,טמויק ךאז יד
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 ץקיכלימ , לקיטש א רע םָאה ,רעקיכלימ א ,טנָאמהער ןיוש בָאה ךיא יו ,טָאה ,זיוח-טכעש ןכָאמ ,םָארב  רענילבופ רעד דועטנייה = ,ץ"עוינאטווש = |
 לסָאי לָאמא רעבִא ןעק .שטייב א טימ ,םיבלבכ יד ךרוד ,םריפ ןווא םיורא דע טמוק !?סָאי ;ןָאט יידששג יא ,,,ייסָאש םייב ןלעטשיּפֶא ךיז וקייפא ןעק עמ ...!ףרָאד ןיא טניה עזייב ךיוא --- (?מיק) "סענימק , ןטימ סעקלמאג  ןיוא | ,סיווהוא דועלעק ןֹופ ,היחמ וא ,טלואק ,עלעסי ׁש א רעיירד א -ואפ ..ענעטעמס ךעלעסיש ענעד"וע שייצ-רעמוז רעש טפיוק-אפ  ,"אינסכא
 םָאד ןיילא ןווא !טניה יד ןלעוװ ןרעהדעד ,םייה רעד ןיא ןייז טשינ
 | | . | | ?קינייוו ץייא ןקיב

 עקיטולב טימ םיבלכ עניווזא ;ןעמוק טשינ ,דעטייא םימ דבכמ ןעטייז ןווא ןטָארב םיטחוש יד ווו ,ןקידוא ןיוח-טכעש ןיא ןֿפימא ןעק- עמ
 ,תועה-תו"ח יד ,טוג ייז ןבעל םיבצק יד טימ .סעטאגיזא ענעסַאנדאפ
 | ..םיסט עלַא ןשיווצ ןטסערג ןרַאפ "ץירחי-אק ,/ םעדו טלאה עמ ןוא ,םעטָאּפַאק ןגָארטעג ךיוא ןבָאה םירצמ ןֹופ קידנעײגסױרַא ןױיי זא ,דעכיז זױא עמ ..ביל טשינ סָאד ןבָאה טניה ןוא --- ,םיביצק יד יױצ ,קייטש טימ רשעצנעּפש טשינ ,םעטָאּפאק .עננאק ןעויג .הנכס וא ןיא לָאמא ןיוש ןענייז םיטחוש יד -- ,ךיז ןצייּפשאב ייז עכלעוו טימ ,,טולב סָאד פָאדא סעװועפַאכ ןיופ ןוא טנעה יד ןופ יז ייב ןקעל

 ;ןלָאט ענירג ןאדואפ ןעטייז ,ןעניווו ןרעציּפֶא יד רו ,ץאלּפ ןרעטניה
 טימ  ןהידנָא- ןקופא | ,דענניופ = אי טימ ןזייוו ,ןקוק ןיוש ןעמ געמ טנייה ןוא !קעדש .א טעמכ ,(ןפייה) סעּפוק עקיקעיירה ןיוא ,ןונאנוארג ןוא ןליוק ענעבילבעג גנוטסעש ןֹופ טרָאד ןגיל וצאד .ןריצאּפש וצ היחמ א ,ןסקאוו ןעמולב ןוא .טָאטש רעד רעטניה ךייט םייב סעקנַאק יד יװ רענעש
 טָאװ ,.מ .י (רעטעפ ךרעטלאק א) בודק רעכייר ןיימ דָאנ טייג ןיהא ?עטָאּט "אק א ןעזרעד טעו רע זא ,טדפב ?טייק יא ןופ ךיז ןסיײרּפָא םניה אזוא ייב ןיא סָאוװ ?טייק יד רעביא טסייר רע זא ,רעבָא ,טייק א ףיוא ןקיפא .!טסקָא -- ןא יו סי --- (!עקשטייד רעד ןופ פינפת םעד טלָאמענּפָא ,םיוא טעז ,ןעמ טָאה םיוא ןופ) רעטאלהוק יא  ,רעצהאווש א ,רעסיורג א ,טנוה ַא טייטש זיוח-רעדעפ ןיא ןוא ,ףיוה סקינווָאקלָאּפ ןכרוד גנַאנכרוד רעד רעבָא ןיא -- ,טישענּפָא לטו לטרעפ יירד ,ןסָאשעצ ןרעומ יד ,גנוט -סעפ סיוא ןיוש ךָאד זיא גנוטסעפ יד ,('?עװַאקעשט, טשינ) טנַאה ַא
 -דואוו ןיא זיוה א ,טָאטש ןרעטניה קראוולַאפ א ,טָאטש ןיא ןיוה א טָאה
 טָאה דע .ןכלעוו טימ ,קינווָאקלָאּפ םעד טּפָא טעב ןוא ,ןוידא ביולק יא טמוק ןוא ,קישטאידחדָאּפ א זיא ןוא םישדח טננערבראפ רע ווו ,עשי
 זיא רע ,..סנארעפערּפ א ףיֹוא םיא וצ טפָא םייג ןיוא ,ךיז וצ ,םיקסע
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 וצ גהונ יז וו ,טסייוװ ,קדאווטָאֿפ ןוא ענעגיא טָאה ,טניה וו טניװוועג

 ...שטיידד בלאה ןיוש ךיז טגָאדט -- דקישע דעד ןוא ,ץייז

 .טנייפ ןבָאה ךעקטניה עקידסחוימ ,עקידווענח ,עניילק ליפא ןוא

 םייב ,רעמוז ךיז ןדָאב סָאד רעבירשד טרשטש סש ...רעדניק יעשיהיי

 ;רענעועוועג רעד ןופ ,גנוטסעפ דעה ןיופ סעקנָאל ןענייז םודא ,?כייט

 דעגראפ רעד --- סיוא טעז סע יו ,רעינעזעוועג דועד ייה סָאה פארא טמענ

 ךיז ןייג ןלָאז רשדניק ועשידיי ,טשיונ דע ליוו - ,"לעטיה טָאמס רענעס

 ,לכייט םוצ טדיפ סאו ,לנעטש םעניא טשיינ ךיז ןטלאה .ייז ?ייוו ,ןרָאב

 גנאג רעלָאמש רעד ןווא .ייה ןוא זָארג ןדעביא ךיז ןגָאי ןוא ,ןפיופ ןוא

 ,געווכוא .ןסייזה א ןכאמ טשינ ליוו ןעמ בוא --- ,סיודא טאטש ןופ

 רעביא סקטיל ךָאנרעד ןוא יײסָאש ןרעביא ,םָארבי רענישרבעש רעד ךרוד

 רעטצנעפ יד ןווא לאוו םענעסענדאפ א ןשיווצ טקנוּפ זיא --- !רעביהג יד

 לעטירטאמס רעה ,ךעלט}טייא ,טלָאוװ ...טניוװװ לעטז ףטָאמס רעהו ווי

 ןײא בולק ןיא טכענ עצנאג טליּפש דע ,ךעלרעפעג יוזא ןעוועג טשיג

 -ראפ ,ריבג רעזדנוא ,,מ .י סָאװ ,ןבָאה ןעמ לָאז סנעיא ןא,) ןט ראק

 גָאטייב ןוא ("!ןבָאה םייא ףראד דע ,ןטכאנ ףיוא טכאנ םייא וצ טיפש

 רע .,,טפַאלש ןוא רע טקנירט --- ןּפָארט ןרעטיב םעד ביל רע טָאה

 רעטצנעפ םענעּפָא םייב רע טפָאלש רעמוז שטָאכ ,טרעהענ טשינ טלָאוװ

 זיוה ןראפ --- :ליטש ייבדאפ ךיז טכיילש ןעמ ןוא ("!ןעק ידג יא סָאוװ,}|

 עמ  ,לגענ ץיּפש יד ףיוא טייג עמ ,ּפָאדא ךיש ןוא לוויטש ןעמ טמענ

 ,טּפַאלק ץרַאה ענעגייא סָאד יו ,טרעה עמ ..ןייא םעטִא םעד טלַאה

 | | ...םכראנש לעטידטאמס רעד ןוא

 טשינ טליּפש יז ןוא בייוו א רעבָא רע טָאה ?ןעוועג טוט ,טלָאװ

 םעד ,"רבדדםש, א זיא יז ..,טשינרָאו שממ טקנירט ןווא  ןטח וָאק ןיא

 ,גנַאהחו יא יו עכיוה א, :יז ןעמ  טלָאמ יוזא ןוא .עטתינולּפ סלעטידטַאמס

 (װ !ןיקָאּפ ךָאנ ) םינּפ וא ,טערב א וו ,עכאלפ א ,ןקעטש א יוװ ,עראד א |

 עמ --- "ּפָאק ןקיציּפש ןרעביא ןטייווק-םעזעב טימ ,ןזייאביר 'א יו

 ...ןפלָאהענטימ ךיוא בָאה סיוועמט ,טכאמעג לדופ א ןיודעד טָאה

 "גחמ א -- סנטשירע .ןעוועג ךעלרעפענ טשיינ ךיוא רעבִא יז טלָאװװ

 ביל יז טָאה ,ךעלעקטָאּפאק ןיא ,עשיידיי ופיפא ,רעדניק .עיוט יא ןיפ בוט

 ,טשוקעג ןוא טּפַאבעג סָאג ןיא יז טֿכָאװ ,ןזָאל ךיז לָאז עמ ;שפנ-תבהא

 .ייירעדניק ןייק טאהעג טשינ טָאה ןוא טשינ טָאה ןיילא יז ייוו ,ןייז ןעוק

 יד ןױא ,קראמ ןיא ןפיוקנייא םודא טשיינ טפיול יז בוא ,סנטיהח ןווא

 ןיילא ענייא יז טציז ,גָאט לטרעפ יידח ריאו טמענראפ סָאוװ ,רעבפעוועג

 יד ךיז געמ ,סנאיסאּפ א ןטימניא ןוא .ןטדוָאק ךיז טנייפ ןוא בוטש ןייא

340 



 ,..ןיענוופ סע ןאק ןטלאק א -- ןוא טנאיסאּפ םעה רעירפ ס ידנעעק !טעּפש וצ ?םיב רַאּפש יא ,יז יא .ןעמוקעגנוירא --- ,םעב) ןופ ּפָארא טלאפו ץיעמע ,ץעז א ,בוטש סנאפ ןופ פאלק ןקראטש א טרעהרעה לָאמא יז טָאה -עטעּפש רֶאי עכעלטע ..,טרֶא ןופ טשינ ךיז יז ריר ,ןרעקרעביא טסעוו

 ...ןעוועג לטניה שייונ יא זיא םע ןעיווװ ,םיאטח ץנייז ראפ "ףטניה  םענעראוועג-שידיי,, םעניא ןייז םקֹונ טשינ ךיז .ןפאז ייז ,םירבח עניימ ןטלאהעגּפא םייס טלמעה בָאה ךיוא ןוא ,שפנח -ןובשח ןוא תודדהבתה ףיוא ,טאטש דעד רעטניח ןיירוא פףייה ןיא לטניה ןטימ ןגיוצענסיו-א ךיו טָאה (ןמלא ןא ץיוש) ןיילא רע ןיוא ןיז יד ןבעג -ענדעביא -ע טָאה ןיזאנאמ  ןטימ טָאטש ןיא ןיוה םָאד ..טאטש רעד דעטניה ?זייה ןיילק 8 ןוא ,טָאטש ַײד ןדפיב וצ ,"תיונושל עלא ףיוא, דעמכיב ןֹופ ןיזאגאמ וא טנפעעג טָאה ר ווװ ,זיוח א טָאטש ןיא טפיוק -ץנ ךיִז טָאה רע -- ןוא !םיבוחז תואמ שש רַאפ טנַאז עמ .ןומטס א אפ טכיוקעגּפָא ?טנוה סָאד ריא ייב רע טָאה ,םניוועג עסיוהגו סָאד טטמאכעג טָאה .רעשדלעפ דועזדנוא  ןווא ,ןרָאוװעג הנמלא ןא ץיא יז זא ,רעטעּפשי . בקירטחוימ א ,/ תואיצמח רקי , א ףטניה וא ןוא !לטניה א --- רעבָא יז טָאה !ןעוו ענ טשינ גנורעטש ןייק ,סע טסייה ,יז טְלָאוו
 !דניז שסיורג ןייז ןלייצרעיד ! אד .םע ףראד ךיוא ווא ,בייוו סלעטידטאמס םייב ףטניה סָאד ךָאנ  זייא .רעבוא ֿייוװדעד = |

 ,םיוש דעד ףיזוא עטתי .יפַּפ סלעטידטאמס םעד ייב קידנצײז דימ טה ןעוװ סע זא ןוא ,?2לוקייב קירעטיצ א םימ ,םקידעטיצ א ןצנאג יא ווא ,.,ינק יד ףיוא טייג סע ןזא ,סיוא טעז םע ,ענעגיובעגרועב יוא --- ךעלטעלבסיפ יד' .-- ןטנױא ,עקניניד סע טָאה ךעלסיפ ןוא .טדנעלבועג יוװ ,םיווא א  דעבירעדו ןעעז סָאוװ ,ךעלענויא יד ןשיוװצ קעלפפ ןסייוו יא טימו ,סקיוצנאלנ-ץראווש ַא ,טנטעמַאס ַא ,סלרויא ןַא ,טנַאמהעד יו ,פטניה א סע ןיא ן'זיא
 יי ,סייוא טזייל ןווא ןא טמווק / רעמע -עדא ,תונמחה ןגידק טייל יד זיב ,ץענייוו ןוא ןעיירש מאל .יוזא דעדא ןפיוקּפָא ךיז ןעמ זיס !טנעה יד ןיא םייוג  ייב- תייציצ יח --- קיטזיווצראה א  ןוא .הּפרח וא זיא ..,ןעמענראפ יצ ןוטנוא  רעזדונווא ,טייל ענייז ךאנ זרנוא םקיש ןוא ,טייטאב סע סאו ,ןיוש טסייוו סָאװו לעשי-טָאמס םעה ףיוא טקעוו ןוא פבלוקייב עקידרעטיצ סָאד ףיוא סע טבייה ,ךעפרעדניק עשידיי זידנוא ,זדנוא טעזדעה ןוא ,ריש רעד ראפ םיודא עלייוו וא ,ןפעש ווצ טפו 4 ?םובֲא ךיז טפאכ סע ןוא ,סנאוסאּפ םייב
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 טלָאװ סעו ! יֿפָאק סלעטידטאמס ןפיווא גנו בעל א, -- עמ םואמ=עטואט

 | ,"!הרויפס ךָאנ ןיא ןסעזעגנייא ןעד

 יקנערק יא ,עינאינ םלרעהו רבי קנאדק ןיימ םיוא טלייצרעד טניה ן'ופ

 רעד .החנשיה ףראד סע ...עטירה סָאד רימ ךָאנ ,ןעוועג לדעדזדב ךעל

 ,בלעוועג ןיא --- עמאמ יד ,רחסמ ןגעװװ םיצירּפ וצ םורא טדָאפ עטאט

 ןראב רעדָא ,ןכייצ ןיא ךָאנ ךיז טיפש ,ןיילק וצ -- ל?דעטסעווש סָאד

 - ,ףרָאד ןופ עג א וצ ןעמ טמענ לרעדו רב םוצ .דמאז ןיא בלעוועג

 טרארשגסיוא ןוא ,רוָאה עסייוו עכעלרעטיש ,עיוג עטסיא ,עניילק יא סע זיא

 ןעטרויכיש-אפ-בקאה ,עטכייפ ןוא ,ךעֿפעגייא .עליטש רָאנ  עניילק ;םינּפ

 םָאה .רעיי-טעג ךָאנ ,-ועסעב ךָאנ יז טרעוו קידנעקנירט ןיוא ,טקנעי-ט יז

 וצ םייצ ןופ סיודא ךיז טּפאכ ,טקנעב יז ןכלעוו וצ ,ףרָאד ןיא ןאמ א

 -אנ-בלאה ,ןגיוצענּפִא ,טלייבעצ ,ןנָאלשעצ --- קידוצ טמ רק ןוא ,טייצ

 טפעלש ...רעיירטעג ךָאנ ,רענעדנובעגוצ ךָאנ זיוה םוצ טרעוו ןוא ,,,טעק

 ייטשראפ ,..תושעמ טימ קא גנאזעג טימ ןייא לרעהורב קצאהק ןיימ יז

 ּפאכ .טניימ שמ סָאוװ ,ףעדש ,ךימ סיוטש ךױא רָאנ ,שיליוּפ קינייװ ךיא

 ,םעב ןפיוא ךימ גייל ,ןיירא בוטש ןיא טכאנהאפ ,לָאמא ךימ ךיא

 ןויא ןָא טמוק עמאמ יד זיב ,ןייא ךימ רעה ןוא ,קיטייוחּפ לָאק טשדמולכמ .-

 2 !טיצ סע רעבָא ,השא ןא --- "ערעשטעוו, טינ

 ךיא ןוא  ,ענעניװצעג-ננאפ ,ענעגיוצעג ,"סעהנעסָאס , םיא יז טגניז

 :ןיירפער ןפיוא שינעּפאלק-ץדאה ןליטש טימ ּפָא טדאוו

 !ָאדנעפ---ָאק ,ָאדנעלאק = ,ייעה ---

 - יראפ ,רעמעיוא רעד ףיווא תו:מחר ךעלקעדש א ייברעד בָאה ןוא

 ,רעדיל-ןגיוו יו רעמ זיא סע זא ,סייוװ ך"א ,עייג רעטלּפוטשעג ,רעטוזוָאֿפ

 הליפת יד ?יז טדעה רעוו --- ןוא הליפת דא ,טעבעג ריא זיא סע זא

 ןיא גָאט ןדעי ךָאד טקניז רעטסיולק רע עייז וליפֹא .,.דיווא ןיא ךיז טיינעצ

 יע ,ןטסעמ ןעוועג ןלעב א טֿפָאװ ךי א) רָאה יא ףיױא ןיידא דדע דעד

 רעג ןגיוא יד , ריא ךיא טלָאװ תונמחר סיוא ,,,(!" בָאסַאּפס, א ןעניפ

 טָאה סָאװו ,הנוי !רשוי א .יוא ..,תועט םעד ןגניילקעווא יז לָאז ,"טנםוע

 .ךיא זומ ...ןרָאװעג טפָאדטשַאב זיא ,הונינ ןענערָאוו טסָאװיעג .טשינ

 -..שיליוּפ רעסעב ןדער וצ ןענרעפסייוא עוו ךיא זיב ,ןטדאוו רעבי

 בָאה ךיא ןַױא ,ןעוועג טשינ ןייש יז זיא ,טנאקעג ןיוש בָאה ךיא זיא)

 יז טלייצדעד ,,ןייא .ריא טאפ ,לָאמוא (...טאהשג טשינ קשח םשה ןייש

 םורא טילפ סָאװ ,עננאּפ יא --- תו מה-ךאלמ ןשייוג וא ןופ (רוכיש ב5לאה)

 ןיא .,.לּכעלייל סייוו יא טימ ,טלכָאפ ןוא ,טלאה ןוא ןטפיפ רעד ןיא

 ,טָאטש יא סע זיא ;טלעוװ ! רעה ןופ טייג --- ,טעכָאפ יז ןכלעוו ףיווא  ,דועד
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 תומח-ךַאלמ רעד :ךָאד סייו ךיא !תועט רעמ ךָאנ ...הפנמ ַא טרעוו
 | ..ןגיוא טנזיוט טָאה ,ןיױש'רַאּפנַאמ ַא ןיא

 ,ףרָאד ןופ תומהכו תויח ןנעוו טלייצרעד יז ןעוו ,ןטסבילמא זייא

 ,קידעבעל יז טלייצדעה םסָאד ,טניה עשיפרָאד ןווא עשיצידּפ ןופפ רעבייל

 ,.,ןפיוק סָאה ,ןּפאכ סָאד ,ןקיב סָאד שימימ ךָאנ טכאמ ,ןעננוגעוואב טימ
 ןעגנאפ ףיוא געיעג ףיוא ןעיינ ,עקנילפ ןענייז טניה עשיצידּפ יד

 יוװ ,ייז ןעילפ ,ּפָא ייז ןעמנ טזָאק ,זָאלב א טינ עמ ןא .טרייפעגנ ןרונש

 ףיוא ןליפא ןַא ןלאפ !םידובינ --- ןוא ..,תויח יד ךָאנ ןגָאי ,.,ןטניוװ יד

 ,,.ןסקופ ןוא ןזָאה טקיששעג ןפאכ ,ףלעוו ןוא ןרעב ףיוא ,םירזח עדליוו

 "ביוא ,תונסחה ךיז טקעוו ןזָאה יד ףיוא !הווצמ יא -- םירזח ףיוא

 רָאנ םיא ןופ סייוװ ןוא ןעזענ טשינ זָאה ןייק לָאמנייק בָאה ךיא לָאוו

 רעבָא ..,"ענייר טשינ, יד ןשיווצ טנכעררהאפ טםדרעוו דעי יוװ ,הרות רעה ןופ

 וד ףיוא ,סקידעטיצ ליטש א ,טלייצדרעד יז טיול ,סע זיא סקירעטיצ א

 ןוא !יז טלייצרעד יוזא ,רעניה יד .גרעװװ ;הווצס א ךיוא --- ןסקוֿפ

 ןופ ןוא ...שדקמה-תיב ןופ תוברוח יד רעביא ,ךיא סייוװ סָאד ,ןפיול

 -ץרא ןיא רענטרעגטנייוו יד ןבדאהדאפ ייֵז זא ,ךיא סייוו ?םידישה ריש,

 רעבָא ,"םילעוש ילשמ , :סייוװ ךיא ,ןסקיש יד ,ייז ןענייז גולס ,,,?אדשי

 ?ןטכעלש םֹוצ רָאנ ןיא סע זא ,חמכח רעייז ריס גיוט סָאװ

 יז ..םיבננ דאפ ןטיה ,סהירב ךיוא ןענייז טניה עשירעיוּפ יד

 יד טסייה יוזא ,ןטייק ףיוא ,טסרעמ סָאד ,ייז טלַאה עמ ,ליפ ןדייל

 ייז ןיידטעג יוזא ןענייז טניה יד ןיא .ייז ןעמס םיבָנג יד ןוא ,ייצילַאּפ

 רעדָא ,חפרש יא ,קנופ א ךיז טזייוואב םיוק ,ףרָאד סָאד ןקעוװ ןױא ןליב

 ,ןבידטעג רעננוה ןופ ,תויח יד ןעוו ,טסערפ עסיודג יד ןיא ,טייצזרעטניוו

 !רעדליּפעג א ,שעד יא דלאב --- בושי םוצ סיוהא דֿפאוו ןופ ךיז ןזָאל

 "נערה ,טימ .סנקעטש טימ .סיודא ןעמ טפיול ,ףיוא םידעיזּפ יד ךיז ןְּפאַמ

 רעד טּפַאלק עמ ,םוהא טלנניר עמ !ַאההה ,ןעלּפָאטסימ טימ/ ,רענ

 .ּפֶאֹק םעד דיא טרעטעמשעצ עמ ,ןייזא ּפָאק ןיא חיח

 ?(רענעלש-טניה) "םעלציח, יד טָאטש ןיא ייז ןפאכ סָאווראפ ןוא |

 6562 איסור יי = = == .,עיויי-ףילדיייפ .משיחיזמקפ 4 יט עלול שש יד אייר יי ,עיי-יטע == נא טרייב

 "עבעל טימ ךיז ןענעקאב וצ ןעוועג טרעשאב רימ ןיא דלאב ןוא

 | ,טניה עשיצידּפ עקיר

 ,לָאמא רע ףראד ,םיצידּפ טיימס טלדנאה ,טנַאמרעד יֹוװ ,עטאט רעד

 םיא טלַאפ ,וָארכאטס ןייק ץירּפ םוצ ןרָאפסױרַא ,גָאט-רעטניוװ א ןיא

 רהח ןיא טמוק ,וצ ??םייה , םווצ רע טראפראפ ,ןןעמענוצטימ ךימ ,ןייא
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 דעה דעביא ןדָאפ וצ ,טשינ גחנמ ןייק ןייֵא סע ;רגסומח רמאמ א .ןיירא

 ןטפעשעג א ראפ םָאוו ,טורָאפ סע ןיהווו רעוו ,ןסיוו ףראד רעוו ,טָאטש

 | .!עהה-ןיע ןָא ,ץנערוקנָאק :טייקיניילק א ?טָאה ץעמש

 סָאװ ,.מ- ,י .רעטנָאמרעה רעד .רעטעפ | רעטלאק רעכייר ןיימ) וליפא |

 ,רע וליפא ,ךיז רעטניה טנעה עטניילדאפ טימ טָאטש רעד רעביא טייג

 טראפ ,קראוופַאפ ןופ דרעפ עטנענייא ענייז םיא ךָאנ | טקיש עמ סָאוװ

 ףיוה ןכדוד טייג ;?סענ"דעטניח .ןופ דָאנ ,קראמ ןופ טשינ סיוהא ךיוא

 ,ףיוא ךיז ןצועז ןוא טאטש ש: סיודא ןעייג ערעדנא .,עקשטירב רעד !וצ

 ףיודא שיינ דע זא .םשוה א ל?פייה ןדאפ  ןדָאפדאפ סנטאט ןיימ טכאמ

 דעעְנ !טסיזמוא ןייז טשינ זומ סע ;ךָאנ םיא ןעמ טייג ,םערט יד .ףיווא

 ריט ןיא םיא רעטניה :;ןכאמוצ טשינ םיא יז ןעמ טזָאל ,ריט יד טנפ

 עכעפטע --- םיא רעטניה ,דיי וא ןגיװא עטצָאקנעגסױא טימ ןייטש טביילב

 זיא רע סָאוװ ךָאנ ,טנָאז עטאט רעד זא ןוא ,טפאנ רדח סָאד .דעבייוו

 ננאל ןיוש "ךיוא, ןעמ טלאה ןטאט ןיימ .דעמ ךָאנ ןעמ טופאג עמק

 -יולדאפ, א  רָאנ ןיוש ןיב ךױא לייוו ,"ךיזא} ;"ןכיילנ טשינ, יא דאַּפ

 | | י | | .../ רועטוער

 ?הרות-לוטיב ,שטייט'ס ,יבר רעה ךיז טווװהּפ --- לדוי  'ד/ ---

 ןוא ךיא זא ,ןסייוו עלא ןוא טסייוו דע ,ךיז טכאלעצי עטאט ! דעד

 "אפעג א ,רע ,ךָאוו ןיא נעט סקעז ףיוא ףניפ יידפ רימ ןענייז לאקזהי

 םעד טעדטראפ ןוא 'קיטנוז דלאב רועיש .םוצ ןיױא ךיז .טרעה ,רעונעּב |

 א יצ תונבדש יא ,הסנחּפייב א טימ  ןעמינראפ .לָאמא זיא סָאוו ,ןיבה

 יבר רעד טנידק סיטיידפ .,.קיטיירפ טשרע ןדעפ דעטייוו ךיא .תורדוב

 ןריפסיוא רַאֿפ ,ךיקרָאװ סקחצי-השמ 'ד  ןופ עלעבָאב א "םניהזיצחכבו'

 -דאפ םוצ עיציטעּפער עטשרש יד עלעבאב ןדאפ  זיא ,ךודיש א סעּפע

 רעד ךיז  טֿאה ,עלעבָאב ןכָאנ -- ,ןדרעל ךיא ןוא ,תבש ףיוא ןרועה

 ןוא ,דרָאב יד ןעלקַאשּפָא ןוא ןסנָאװװ עטעפ יד ןשיוו ןייא ייב יבד

 וי !המה-דיב רדח סָאד ריפ ךייא

 .ןעמענ 'וצ יארומ ן'טָאה עטאט רעה ,טיס ליוװ לאקזחי .ךייא דאו

 ןייז) ןעלעדיירפ ייב ךיז רע טעוװ ,ןקיקדאפ ,םילשו-סח ,ךיז טשױװ רע

 | ...ןפיוקסיוא טשינ לָאטנייק .(-עטומ

 ,עסייוו א םודא ךיס טּפאכ סע --- ןיודא דלעפ ןיא טסוק עמו

 טכא-טדואפ ןיוש ןייא עטאט דעד .טייקטייוו ,ענעעזעג לָאמ יעטשרע סָאד

 ןופ טדנעטבענ ןיב ךיא ןוא ,ץידּפ דעווָאדבאטס ןטימי תונובשח יד ןייא

 ןוא טייקיטכיצ רשד ןיופ ,יינש ןדרטבױא "ןטנאיפירבמ יד ןוופ ןוא ,יינש

 ןיא סאו, ןיא ןבענעגהעטיא בָאה ךיא סָאוװ ,גנומיטש - יד - .,.טייקנייר
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 וא ,לםיה םוצ קוק א ביג ךיא .יז טקייצראפ לאוי ;"טקעטש עקעדיפ

 ;לברא םייב ןטאט םעד ןָא פאכ

 "נורתא רעזדנוא יוװ ,ןוז עטרעוויקנעג א ,עז ,עטאט  ,עטאט --- 

 !עקשוּפ

 ..ענרעבליזטאפ א .עקשופ-ורתא ןא זדנוא ייב ןעוועג

 :ןריפּפָא טשינ תונובשח שנייז ןופ ךיז טְזָאֿפ רעבָא עטאט רעהו

 ...ליטש ץיז .,.ןטייקשיראג ןייק טשינ דייר ---

 רָאק יד ןוא ,עטיירב עניוזא ,לסקא טדעסיימש םעה ךיא עזרעד/

 יוװ ,עז ןוא ,,,דימ ראפ קוק ןוא ...פָאק ןפיוא עמשטוק ענרעטופ ,עשימ

 ןופ - ןצוירּפש ,ךעקדרעפ עקנילפ  ,עניילק ,,,ןפיֹול ,ןפיופ ךעקידדעפו .יחו

 טציז דעיוּפ דעד ןוא ,ביוטשדיינש ןקלָאװװ  עצנאג ךעפסופ יד דעטנוא
 םטול ןופ -- ךיילנראפ רעד) ץלאז קיטש א יװ ,טשינ ךיז טריר ןוא = יי: ; ּו אש עי זאא

 ְו

 יז ףױאד רע .טייז דעד ייב םיא טייטש שטייב יד א ,רע טציז (!בייוו
 רעד ןגָאז טעוו סָאוװ ?שטייב יד ןעמענ .ךיז טשטילג ןטילש רעה !טשינ

 דעד .טנאה יד סיוא קעדטש ךיא !עהח-דצי א ךָאד ןיא שטייב א ?רעיוּפ

 ;קידלודעטמיא ,עטאט

 !עטינו

 גָאז ןטאט םעד ,טלאק ריס םרעוו סע .קירוצ טנאה יד יצ ךיא

 ןראפ ןשמס טראפראפ ?ייוהעד ,זנורב םיא ףיוא ןיב ןּוא ,טשינ ךיא

 ןוֿפ ץעגרע םיודא ןעננירפש טניח לָאנ .,,זיוה שיטעטש א יוװ .ףיזה

 ..קערש ןֶא טשינ ,ליוצ ךיא -- -- ריפ ,יידה ,ייווצ ,סטייא .,,לקניווװ א

 דנירּפש עלא .,,ןליב לייט ועסוימ ד/ םיווא ןעננוצ יד טימ ,עסיורג טניח

 רעה ןופ ּפָארא טננידּפש .ייז ןופ טשינ ךיז טכאפ עטאט רעה .,,וצ ןועג

 ףיוה םוצ טייג ,םורא םיא טימ ךימ טלקיוװ ,ץלעפ םעד םסיוא טוט ,דופו

 ,ייא) ..,קידנליב ,ךָאנ םייא ןעייג טניה לייט (!עטאט רעד ,רובינ א) .וצ

 ,ןטילש ןטייז עדייב ןופ ,ךיז ןלעטש ,ןביילב רעבא ייווצ (!!!דוביג א

 עטשרעדעפ יד םימ ןטילש ןביוא טדאטשעטנָא ,עטשרעטניה יד ףייא

 יד טימ ןכוז ,ןטילש ןיא ןגיוא יד טימ ןרעטשינ ייז ,שוחב עז ךיא .םיפ

 -עננָא טָאה סָאװװ ,רעיּפ רעד ?סטונ סעּפע ָאטשינ --- ,זעכ עקידעטיצ

 טפראוו ,ןסע וצ ןעמונעג ךיוא ךיז ןוא דרעפ יד דאו דעבָאה ןעטנַאה

 יז ןהיר טיוהפ סא .טטעשזריזח ךעלקיטש ןוא טיורב ךעפקיטש ייז

 !ןעמ טננילש םטעפזריזח סָאד ,טשינ

 !טשינ רימ טלעפעג םָאד



 . שא :גנורעדנע עסיורג א טרעוו

 .בָאה םיא ןופ .בר .םייב ,לאוו השמ 'ר ייב ךימ ךיא רעהדואפ ,תבשו

 רע טָאה ךימ .ביטזגזמ. א ...ןעשיז 'ר "תורוד ריפ יד ןיא טלָאמעט ךיױא

 :ןטאט םעד טגָאז ןוא ,ביפ
 יב

 .דמלמ ןרעדנא ןוא ףרואד/ רע ---

 ?ןעמ טמענ ווו ---

 -- ןעלסחנּפ 'ר ןופ) ...ןעפסחנּפ וצ ץישרבשש ןייק םיא קיש ---

 .(רעטעּפש

 2 | | - בעלעװיר ןגָאז טשוװ סָאװ -- | 

 רע לָאז .שרדמהחזתיב ןיא ןמז א וװרּפ ?לרוי ,סָאוו וטסייוו יד

 | .ןיילא ןענרעק
| 

 .ךױא ןא ,וצ גָאז ךיא .ןמז עדנע עקאט זיא םע .יוזא טביילב -

 ךימ ּפאב ןוא !יירפ רעוו ןוא .,ןייז דימתמס א ,ןייז םורפ ,ןייז טוג לשווז

 ,ךױא ףיול רעמ ךָאנ ןווא ...םירפסחהלבק ןווא -הריקח וצ קאמשעט טימ

 ,םישעמ וט ..,םורא
 יב

 לייוורעה ,דמלמ ןטכער יא ןןעמיקאב זומ עמ ,טביילב ,טשינ גיט

 "טורא ןענָאק טשינ לָאז ךיױא ידכ ןווא .םייה דעה ןייא ןענרעל ךיא לָאז

 טכאמ דימ ,ךָאוו עצנאג יא ףיוא וצ ?וויטש יד רימ ןעמ טמענ ,ןפיוֿפ

 . ,גנע טהעוו .ףיוה ןיא ךישדקעטש יה ןיא םודא ךיא ףיול ,סיוא טשינ

 ףיורא ךאד ןפיוא ךיש-קעטש יד ןעננוגעוואב-סיפ יד טימ ךיא הףראוו

 | ןקיקָאטשייװצ ןופ ךאה ןפיוא ףיוהא קינאג רעזדנווא ךרוד ,ךימ ּפאכ ןווא

 ֿפָאמ עטשרע סםָאד טאטש יד ךיױא שזרעד .ייז ןעמענוצּפָארא ,ףיורא זיוה

 ,ערעכעה .טשינ םשור ןסיורג ןייק רימ ףיוא סע טכאמ ,ךייה רעד ןֹופ

 ךיא סָאוו ,ךיס ךיא ןָאטרעד ,,,ייז ןלעטשראפ ,רעזייוה עקיקָאטשיײירה

 ,טא-טסינאמ ןהועביוא םעהוטזרעייז םוחא ,?קענאנ ןופפ זא ,טרעהעג בָאה

 ףיוא טָאטש םודא ןוא םודא רָאנ ,טָאטש שצנאנ יד רָאנ טשינ ןעמ טעז

 ךאאד ןופ ּפָארא ךיא ךירק ,ןעז 'וצ סָאד גניטסולג א ךימ טּפאכ !ךלהמ א

 - ,לוויטשי ירד קעווא ןעמ טעבנג יוזא יוז ,טכאהט ןוא געט םורא ייג א

 ןדעי טייג סָאוװ ,רעכאמרעגייז ןטלא ןטימ ךיס ךיא ןעקאב יוזא יוװ

 | ...ןעמענ:טימ ךימ לָאז רע ,דעגייז םעד ןעיצנא ,ףיודא גָאט

 רימ ןיא ךיא לכיימש ..,ןדָאוועג רענעסאלעמ לסיבוא :ןעמ טנָאז

 טכאדטדאפ לָאמא קידנעייטש ,לייוורעה ...רעטייזו טכארט יא ןיירא

 םצ ריט ןופ קידנקוקסיודאו ,עטאט רעד יוז ,ךיא רעה ,לקענאנ ןפיוא

 רעטייווצ דעה וצ טפור ,(טשינ רע טעז ,ןעמונראפ יקרואטש ,ךימ) ?קענאג

 :ןיירא ךיִק ןיא ,דיט

202 



8 

 סאדא טפיול ,לחומ עשיו טייז ,לרימ דד
 ?אנאדשז ןייק לאדשי וצ

 ןעמוקסיורא לָאז ץעמע ,טראוו ןוא  ,טנוה דעס -נרעפעג א !בנג א רשפא טסיב ;ןיידא ןגיוא עניימ  ןייא ןנורא ענולק-טיור ,עסיוהג ענייז טימ טקוק | ,לסקא ןפיוא סעּפאל עטשלעהעפ יד ריס טנייל ,טסוהב דעד וצ גנו -ּפש א םינ ,טנוה א וצ טלאפ .עקטרופ דעד ךָאנ דלאכו ןווא ,טסינַאלָאק ןכייר א ,שטייד א ןכש א ן'וצ ןיירא לואפ יא ,ףיופ ןוא ,סייוװ ךיױא ,ןוימ ךיא ,דעלניפ ןטימ; רימ טזייוו ןוא ןיוא לזייה לארשי וו
 ,ןיילא ךייא

 א ,רעניוהב א ,דעסיוהג ,קינייוו ךיא ייימש- אפ טנויח םעה ףיפ די טָאוו +1+

 רעוופ א (ןיוש ךיא ןוָאק שיליופ ליפ יוזא) געהפ ןוא ,.,םק ,ףיול ןוא ,סיוא ךימ ךיא םויר  ,טכירעגמיוא ךימ ןעמ טפאכ אל א א יו ,סיוא יי ייד ךיא ,ןטלאהרואפ ךימ ליוו עמ !רענענושמ :טפור עמ ,ךַאט רימ ןעמ טקוק סאנ  ןיא ,ךישרקעטש יד ןיא ףיול .טנוילענּפָא לייוודעד ם"ועוו חוענויז ןופ ?קענאג סאד וואג -אדשז ןייק ףיופ ןיוא פאכ  ,ךיא םענ  !ןרעיוד טעוו שאד .סעּבע ךיז ףיוא ןפאכ רָאנ ,ןעוטנָא ראנ / ךיז טשוװ יז !טוג - ;טרעפטנע לדימ . "עט יד טומ ןעמוק דימו-ףכית לָאז דע , טקיש ןוא חילש א טמענ
 ," אט,

 , אר ןופ
 רוב
 וני
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 טלָאמ
 א רע ןיא טנוח א ןוא

 ,טשינ ךיא ןָאק ץעקירש ןוא .,ןענור טדעוו ךלימ סרעטומ רעד .. דועקידָאה
 ,ךימי טָאה

 -טנא רימ ס
 ...ןעוועג רעטכַאט ןייז ,.,ןלארשי וצ םוורא ךומ טריופ ןוא קעולא +דעדיולש א םייא טיג  ,?סקוא םייב טוה םעד ןא טפאכ ,?דיימ יא טיולּפ  ןרעביוא טננידּפש  רוביד ידכ ךות .ןעוער סרעטצנעפ םלארשי  ןופ , געיוז .ןםיוא ךָאנ עמ ,הכרעמ א ,ןדלאה רעה טרינש אפ '

 קיטש א = ,רָאה ץקיצנאלנ-ץדאווש ןופ ץענ א ,עסיז ןוא ענולק ,ערָאלק  ןגיווא ,ךלימ ןווא טופב -- סננוי א ,פחיימ א
 ,,,םיירוישח

 - עב

 - -טרעּפמעק ייד ןופ טוב 'ןןעמוק טנָאקעג ריז טלָאװ ,,,חרובג אזא -ריש וצ שוריּפ 'ק

 שטמ א רעטעּפש ךיז טכאמ סע זא ןוא
 וב ןיוא

 יז טשינ ןווא ענעדיי ערעטלע ןא ת ךימ טָאה סָאווראפ ,ךימ טסירדראפ .,ןיירא םעטוה ריש לא ךיאא זא ,ה
 -ימ ךיז טסולח יז

 רימו טלואפ ,ןעז יז

 טשינ

 סעּפע ןטלאהרא

 ןייגסיורא רָא .,,םכאנ עדעי
 ,ןקיא טשינ ןליפוא

 וָאנאדשיז ןיייק

 ..פסקא ןפיווא רימ  ףיוהוא גנוה ּפש יא ןוא ,רעט -גורא ;נורפש 'א פו קוה א ךיז םינ 7 וע  ןווא ,,.קוע םייב טוה ןסילרג ןלעג א ןפאכנַא ןוא ח רוכנ א ןטיוואב ןוצ  רֶאג ןייא .רימ טלאפ קגד  ראפי
 ,,,ןכייצ הא ! לייק זי 3 בָאה ךיוא
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 -רבעש ןייק ךימ ןעמ טסיש ,סָאמ יד טליפענהעביא ןיוש ךיז טָאה

 ...ןעלסחנּפ 'ר וצ ,ןישי

 א ןסירעגניירא ךיז טָאהו סנטסקינייוװ ,ןיידא ךיז טסייר יוזא טָא

 ,..ןץיירא ץדאה ןייא לנניי שידיי א ּוצ רוטאנ לקיטש
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 שטשַאמַאז --- ןישרבעש --- שטשַאמַאו

 .תומולח -- .םידמלמ ייווצ עטצעל יד

 עקיטרעווננעק ףיוא טקעריד טשינ טריגאעה ,רעלטסניס טלוא ,,ריא ---

 םנטסכעה גנוהענירעד ,טייהנעגנאגראפ ןרעוו רעירפ ןזומ יז ..,ןטקאפ

 עטליּפשענּפָא ןסילוק יד רעטניח גנאפ 'וצ  גָאליּפע ןא וצ דיא טציּפש

 | - .,,ןטקיא

 -אב-עזייר) דעקילעפוצ א טכאמעג לָאמוא דימ טאה .?ניקרעמאב יד

 ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יוו ,טָאה סָאוװ ,דעניוזא ייברעד ןוא ,רעטנאק

 רָאנ ךייווא ןוא } קינייוװ ןכאז עניימ ןוופ ועזעלעג ,ךעדּפשעג ןהעטייוו ןיא

 | ,גנעצעזרעביא רעשיסוד ןיוא רעשטיידו ןיא

 טכייליפ. טסע .--- לכיימש א טימ  ןבענענוצ רע טָאה .---ריוא ---

 ,קנאד .א ,טקא רטסקעו רעייז ריא טיג זדנוא ,ּפָאדא םיוב - ן'ופ ןטכורפ

 ' | | | .ךורעגנ ןשירפ ןטימ סָאװו

 ,ןבעל ןטאווירּפ ןיא דאנָאז ,ןטקאפ עקיטרעווננעק ףיווא ;זיא לאוו

 ראפ טסרעמ סָאה ןענייז ןטקאפ יד ,טשינרָאג דעדָא ךאווש ךיא רזנאעח;

 ןבראפ יד ;עטרעטנָאלּפראפ ,עטשימעג ןוזיטַאס יד ,לאיווירט וצ דימ

 .!בָארק --- סעינול יד ,קידנעיידש וצ --- רענעט יד ,לעהנ --- 

 ןיא ..,טקיניירעג ןוא טרענייפראפ ץלא טדעוו גנורענירעד דעד ןיא

 ןָאמראפ ,ןייגרעבירא ןראפ !רעבירא לאוו רעד לָאז ;רָאנ ךיא טעב ןבעֿל

 -ָאלימ ןוא ןָאיצאנניזעה עשיטסימ !עזָאד עסיורג יא לאוו ןדעי דא ךיא

 -רענו א ןיימ ,טשינ ךימ ךיוא זָאל ןכערבעצ ,טייקיטפאהדנאטש עשיפָאז
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 טננעה סע ,גנושיסנידא רעטסדנימ רעדעי ןופ ּטֶא ךיא טיה .טייקכעל
/* 

 ,דעבָא ןלאוו עלא יד ,,,סאנ טשינ ךייא דעוו ךעקדעניא ;זייב סָאדלא טימ
 ךיא םוקאב ,גנודענירעה דעה ןיא טיינאב ןוא ןבעק ןיא ןעמווושענּפָא

 ןעמוק .לעווש רעקיטיזטסווװאב דועדו רעטנוא ןופ ,וחובו-והות ןופ ,םביל

 ...ןשאוועג ןוא טקיניירעג דמאז ןופ ;ןדלָאנ ןייר םיודא ייז

 ?םיתמח-תיחת ףיוא טזָאלב סאו ?עטיוט יד טקעװװ רעוו

 -סנָאוצאיצַאסא עלא ןופ ,טסאדטנָאק רעד -- ריס ייב טסרעמ סָאד

 -טנַאק דעד .םדָאפ-ןטסאהטנָאק יד עטסקראטש יד ייב ןיא ןע רָאּפ

 -ננעק רעד --- ?ץואז , רעה ןֹוא ,קיטעט קידנעטש ןזיוא ראנאוולעיטסא ר

 ןוא ץאז טלוב ריס טרשוו --- ןייטש לָאמא ךיוא טביילב ,רעקיטרעוו

 ןייז ןגייפ רעזעק רעד לָאז ,דליב-לָאשיײנָאװ א --- ןשמאזוצ ץיאזננעק

 ,..םקוניפ -עדא סטכעה טכיוועג שיטאּפמיס

 וצ שטשאמואז םווא ,ךיא זומ ,שטשַאמאז ןיא ןגנווצרעד ןווא ןדיובעט
 שרבעש ןייק --- טייוו ןליימ יידה ןרעוו ןביירטראפ .,ןעז

 טלמעה זױא רעיומ עקיצנייא יד) טָאטש רענרעצליה דעח ןיא טשרע

 -רָאפנייא ןא -- קראמ ןטימניא ןיוה-סטפנוקנייא עשיצירפ סָאד ןעוועג

 ,ןטיובעג קידעדינ ןיא טשרע ;(ןעמאזוצ ןטיילק ןֹוא ריטקאהט ,זיוה

 ,ףיוא ךיז טלעטש ןיא ךיז טצנאלפ ,ןישרבעש ןטקעדעג-יורטש ןוא -לדניש

 ,עקיקָאטשײירד ,עטרעיומעג ןיימ ,ןגיוא עטקנעבדאפ-טנייפ עניימ ראפ

 רעד ןיא סיוא טשינ ךיז טיצ סָאװ !םייח עטקעהעג-לניצ-ךאד ןוא -ןזייא

 גנערדעג ןלאוו ןשיווצ זומ דאנ ,"שיפ ללמעלאטשעגפא אה יו גנעפ

 ,ךייה רעה וצ ,ףיורא ןסקאוו

 .עעעצליח טיעטמולעגמוא סָאד ןעז וצ ןעמוקאב טזומעג בָאה ךיא

 יד ןקיפרעד לָאז ךיא --- ,ןישרבעש ןיא רו עייז-טָאטש ןופ טרובעגפיפ

 וו ,םצארק סָאוװ ,םעדוט-דענייז ןשימייח ןיימ ןופ טכאהּפ עכיוה .שצינאג

 ןעז וצ ןעמוקאב טזומענ ןוא !ןקלָאװ יד ,טכאהשג טלמעה ךיז טָאה

 סָאד --- ?ןןאצה םירכ ושיבל , יד ,ןישירבעש םורא "ישפנ-וכרב , קיטש סָאד

 םוצ לקירב ןטימ ,טיור ןוא ?ענ ןשחמהב טימ טקעפפאב ,ךעטשיט ענירג

 -ראפ לעמ ןופ ןוא רעטצראוושראפ רעטלע רעה ןופ ,רעח וצ ןוא דעסאוו

 םעד ןצואשּפָא ןעטנַאק ןווא ןקרעמאב לָאז ךיא --- ,לימ-רעסאוו ,דעטסייוו

 -רעביא בָאה ךױא סָאוו ,"גנוטסעפ ןרעטניח , רעזדנוא ןופ ןח ןהעהנוזאב

 ץעלּפ-ריצאּפש .עטנטָאשראפ עטניילק ןופ ;"ןטייצ םחישמ , ןיא ןבעגעג

 בָאה ךיא וװ (="ַאקצעיצוא) רענעטַאהַאב רעד ןיא ,ןלַאוװ ןשיווא

 .ןפוולטנַא םוצ געוװ ַא (*



 ,.."ונועמב החמשהש , ןיא רעזלעב ןוא רעקצוָאק םעד ןהיצאּפש טזוָאלעג

 ענענושמ ,, טימ עטישאב ,ןּפמוז-שעהפ טימ סעקנַאפ עטכייפ יד ךיווא יו

 ...ןצרעקיסניניק ענעדלָאנ-בלעג ,עקנאלש ןופ לגיה עניילק ןוא "ךעלּפיירג

 יד ןיא ןווא ,ענעגדואבדראפ גנאֿפ טשינ טשי-ע סָאד ךיז טקעוו סע |

 ןגיוא .ענענייא טימ ךעלקריוו בָאח ךיױא סָאוװ ,םייח רעד ןופ ."ןשינעעז ,

 ןופ ,שטשאמאז ערעטלע סָאד ,עטרעהעג סָאד ןיידא ךיז טשימ ,ןעזעג

 | י ר .ןעמונראפ טָאה רעוא ןיימ רָאנ ןכלעוו

 ...רעטמולחדאפ א ךיא ןיב ןסעזעגפיוא ןיוש

 היטבס טָאה סָאװ ,דיי רענישרבעש א ןבעגענרעביא ךימ טָאה עמ

 .בוטש ןיא ןעלסחנּפ 'ר 'וצי ןקעטשיוצ םופשכ ךימ טעוװ דע זא ,ןעוועג

 םייא ליפ ךיא ,ךיא בָאה ןגיווא עטלּפענדאפ ןטשינ םיא עז ךױא --- ,,ןיידא

 ,סעזענ ןפיוא טזָאלענדעביא דימ רע טָאה ץאלּפ ליפ יוזא ---- ד וטוָאמ ראט

 ןסיוטש סנגיובנקע עדעזהנווא גנונעװואבח ןטָאוװ יא ייב ךיווא --- קינייב-ףראש

 רעד ןופ ןיירא רעיא ןיימ ןיא .טמוק םיטשי ןייז ,ךיוה ןווא ,ןעמאזוצ ךיז

 טָאה דיי רעד יוװ ,טרעהעג בָאה ךיא :ןפֶא זיא סניימ רעיא סָאד ,ךייח

 : יי :טנאזעג

 ילע --- ,עלעוויר (!דיי רעשימייה א --- חתא ןושלב) טשיינ גרָאז --- |

 | .יראוצ לעו
-" 

 :קידנדנעוו ןאמדופ םוצ ךיז ןוא

 | !איוז ---

 ןוא עגנוי :עטשימענ !םולשלוװ םייחפ ראפ :תולוק .טריר ריפפ יד

 0 | | :עטאט רעה ,עטפיא

 ...שטנעמו א ייז ןואו ----

 ןופ ןטָאש ןיא ןיירא טלאפ ,סאג ןופ קורב ןרעביױא ןטָאוװ רעד טפואלק

 ישרבעש רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ןיירא ,סקניל ךיז טמשנ ,דעטסיולק

 ןיוש ;רעליטש דלאב טרעוו ,ןייש רעקיטכיפ רעד ףיווא יודא ;סָארב רענ

 | ' | ,ייסָאש

 רעווו !ןעלסחנפ 'ר ייב ןענהעֿפ .ץישירבועש ןייקי רָאפ ךיא :סע טסייה

 רימ ןעמ טָאה רשפא ,טשינ ךיא סייוו ,זיא ר סָאוו ןוא זיא ?סחטּפ 'ר

 יא .גנֹוצ רעד ףיוא טייקרעטיב א ?יפהעד ךיױא ?ןילת א טכוזעטסיוא

 | :עמיטש א ךיא רעה קינייווענױא

 | | !טשיינ טדאש ---

 ןעמ טפוה ןדיי רענישרבעש יד ...דמעדפ טשינ ריס זיא ןישרכעש

 סייוו ךיא יוװ ,טשינ ךזא סייוו ,םאוו-ואפ ,"םעטמאפּפ, רענישרבעש -:יאטנֿפ

 ראז -- ןהנוא ןוא 7 סעקינשעל , רעטעטשיינ ידי טפווה עמ סָאווראפ ,טשינ



 טקאב טָאװ ,סלדיירפ עמומ ךָאה ןענייז עלא טשינ ;"רעסערפ רעשטשִאמ

 עשאק גָאט ע לא ןעמ טסע םייה דעד ןיא זדנוא ייב .,.ןכוק-זעק סידנעטש

 ..ךיוי םימ

 -אב טָאה שטשַאמאז ,טרעהעג ליפ ןלישא ךיא בָאה ןישרבעש ןופ

 ,ןלאוו ןשיווצ טנַאזעג יו ,טננע-אפ .ןישרבעש טימ :אשמו-עגמ סידנעטש

 שטשַאמאז טָאה ,ןטיידּפשעצ טשינ ךיז טזָאל טָאוװ ,גנוטסעפ ןענעזעוועג םלוא

 ןטלא םעד -- טלמעד ןוא ,טָאטשיינ רעה ףיזא טמואזטסָאּפ דיא טנייה ךָאנ

 -םּפ סָאוװ ,רָאסעסא רעד טציז טרָאד ,ןישרבעש ןייא (טכירעג ,דוס) דנָאט

 טיוט רעבייא ןפאש וצ טָאה ןוא- תושפנ יניד יא תוטוממזיניד יא טנק

 -ָאט ןֹופ ,.,םיבנג ןטייק ןיא םיא וצ ןעמ טדיפ שטשאמאז ןופ ,ןבעפ ןווא

 רֶאֹפ םייב שטשָאמאז ןיא קידנטעדטּפִא ,ץענעדג רעד ייב סָאוו ,וזָאשיאמ

 -מוחא ,דנאבאהטנאק --- לָאקַאטַארּפ א לָאמא ךָאנ טכאמ) עמ ווװ ,טאיוו

 ףיֹוה ןפו 5 ...ןסאפמאפ ענירג ןיוא דענלעז-ץענערג ןופ ךאוו א טימ טפננירעג

 ,םותי רעטזאלראפ םדמלמ רודניבא ,בנג לדוד לָאטנייא טָאה טאיוװַאּפ ןופ

 ,גייצנהייז עקעקעּפ א ,גיוא סכאוו רעד ןױא ,רופ דעה ןופ טעבנגענּפָארא

 ,רעדנייק טכא ןוופ רעטָאפ א ןוא בייוװ יא ןופ ןאמ א ,דיי א טיידפואב ןווא

 ןרעביא םעלנעג ;ןעוועג לחומ ץֵלא טָאטש יד םיא טָאה טלמעד .הסיפת ןיופ

 טָאה רעטנייא טשינ ןוא .לקעב ןייא ,קיטשדץנוק רעד ראפ .טּפינקעג ,?טיה

 | :טנַאזעג

 .דמעה יא ךָאנ ןיירא רימו וצ םוק ---

 םיררוב יד סָאוו ,םיניד-ילעב "?תוואכרע, יד וצ ןרָאפ ןכאזחליווצ ןיא

 -בייא ןשטנעמ ,ןענעקסּפ טנָאקעג טשינ ביר רעה ,טכיילגעגסיוא טשינ ןבָאה

 ...ןשטנעמ .עשיטייל ןייק טשינ --- עקידנוחצנ ,עטדאּפשעג

 - .ג .פ רעטָאפ סלקחצי רבח ןיימ טּפֶא טראפ ןישירבעש ןייק

 ,םלשומ א דאפ סָאוו ךָאנ ,ייאדייא,) םלשומו א ,רבד-םש .א ןיא ,נו ,פ

 .ןייז ;טייטש טלעוו יד םסָאוו ףיווא ,סדוקיּפא ןא ןוא (?!דמולמ א טעמכ

 טָאה רע ,ןאא !דעיירה יא ראפ טפיוקעג טשינ ןעמ טלָאוװ אבחחםפועפ קלח

 ,קרקדמ יא ,.,טייל יד ןופ ןעוועג ךיוא ןיוש זױא רעטָאּפ ןייז ,השיוריב סע

 ןוא ,םיובנכייא ,םיוברעהעצ ןופ רכח יא ,טלעוו רעד ןיא .ארוקזלעב א

 ,.,םיליכשמ עקילאמא עדעהנא

 ,ןוז ס',ג .פ ,לקינייא ןייז ,לקחצי רבח ןיימ ןוא ךימ סע רע טָאה סָאד

 .קנעש יד ןיא טרעטשינעג טאלנ ןבָאה רימ ."םיכו בונ-הרומ , םוצ טכוארבעג

 -- ,ןעוועג ייבדעה דָארג זיא רע ,"םיכוטנ-חרומ , םעד דָאדג טפאכעטּפַארא

 !ּפעק ערעייא ראפ טשינ ,םיסידנוק ,ךיױא ראפ טשינ ---
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 ןופ ןזָאלסיורא טשינ רפס םעה ןיוש ןלָאז רימ ,ןעוועג גונענ זיױא סָאד

 ,..ןעמואזקע םיא דאפ ןטלאה ךָאנרעד ןוא טנעה יד

 ,רעביא םיא טגייטש .ג .פ ןוז ןייז

 ,לוופ .ןדעװװ רעוא יד ,םיא ןיופ ךעמ טלייצרעה תושעמ 'עצונאג

 טשינ ליפיוזַא טלייצרעד עמ/ ? רָאוװ .ג ,ס ןגעוו תושעמ יד ןענייז

 ,שטשַאמאז ןיא טצדא טנייה ,לקחצי רבח ןיימ ןגערפ ןוָאק ךיא ןוא ...תסו

 ,ןָאט טשינ סע ליוו ךייא .תמא םעד טדעפטנעעג דלאב דימ טלָאװװ דע א

 | | | ,,.לייוװ

 רעעשעט ךעלקריוװ ןראפ רעקיטפאהרָאוװ קידנעטש זיא לבא יד לייוװ

 טנייבראפ שטנעופ דעד ,..טקאפ ןתמוא ןוראפ = גניטכיד-סקלָאפ יד ן;םענ

 רעה .טסאּפ סע סָאװ ,טוט ןוא םינּפ תמא ןייז טלעטשראּפ ,ןליוװ ןייז

 ,שטנעמ ןופ ןינע-םצע םעד ןוא ךות םעד טריּפשרעה ,זָאנ  וא טָאה םלוע

 טסָאװ רע ןעוו ,ןָאטעג טלָאוװו רע סָאװ ,סָאד םיא ןופ טפייצרעה ןוא

 עקילעפוצ טשינ ןעוו ,טלָאװו סָאוו ,ענעעשעג סָאד ;יידטעג ןיילא ךיז ןעוװ

 ,..טלארטשעגסיורא םיא ןֹופ ,ןעגנ נורעטש
 עמיילק יד ,ןטייקילעפז צ יד .ןופרעה ךיוא טמוק "םישודק תומ ו רחא, |

 -- ןוחצנ עגר א ,סעכ בילוצ ,"הסנרּפ בילוצ םישעמ,, יד ,ןעטָאװצאדעּפָא

 ,המשנ א סיודא טמוק סע ןוא ,טייקנסענראפ ןיא ןעקניזראפ ,ּפָא ןלאפ

 עקיסאּפ עריא ןיא ,יינספיוא יז טדיילקאב עמ ןוא .,,עטעקאנ א טעמכ

 .טשינ ,עקרואטש | ,עצנאנ ;ןשטנעמ עצונאג סיורא ןעמוק סע ןווא ,רעחיילק

 | : ,..ןבעל םייב יוװ ,סנטָאש עקידלקאוו
 עכעלמיטסקלָאפ ןיא טייהרָאוװ יד ןוא רעביוצ רעד ךיוא זיא סָאד

 ! טייקיטפאהרָאוו יד ןוא דעביוצ רעה טּפיוה-עבױא יוו .,.ןעגנופייצרעד

 | ... טסונוק , דעד

 .ג ,פ וצ ןייגקירוצ דימַאק

 ,"ונילעג ייב סיווא טשינ טייּפש :;סרוקיּפא ןא ,טגָאזעג יו ,זיא ,ג ,ם

 ,"םיערוכ , ייב ןייטש טביילב ,ןזָאלב-רפוש ןֹופ םיכָאלמ יד רעביא טּפיה

 -תילט ןיא תירחש טנוואד ?םייהרעהניא טוט רע סָאוװ ,טסייוװ ריא ןוא

 ,ןיש-בעש ןייק ןרָאפ יצ קידנלייא ךיז ןוא ,הרשעחהנימש טנָאז .ןיליפתו

 ןפיוא .,,לוויטש יד סקאוווש ןיוא טשראב טימ סנעוונייאניא ךיז דע טצוּפ

 זיא רעסעמ סָאה זא ןוא ,עוואק טימ דעטוּפ טימ טיורב ןיוש טייטש שיט

 טשינ רע טגָאלש תורּפכ .,,העוצר דעד ןָא ןָא סע רע טּפדאש ,קיּפמוטש

 .ץנאג ;?קוסּפ, יאקווה ןעק ןווא ,טשינ ךיוא --- םיאיבנ גהנמ ---  תונעשזה

 | - .סינייוונסיוא ך"נת
 -גייא טָאה .ןיילא ךיז ןופ דמוֿפמ !א ןווא ...חומ רענרעזייא ןא --- ןיווא
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 א לרענעצ א ראפ ,יוג ןדוכיש א ייב ,קראמ ןיא טפיוקעג קילעפוצ לָאמ
 -וצ שיליופ טימ "עווארּפ, טנרעלעגסידא ךיז טָאה ןווא ,סקעדָאק ןשיליוּפ !

 ץעשיזיוצנאדפ א ,םעדיוב א ףיוא ץענרע ,ןענופעג --- ךיווא ייווא !ןעמואז

 -ופ עטיור יד טנַארט עמ טניז ,ןטייצ סנַאעלַאּפאנ ןוֿפ ךָאנ) ,קיטאמעטאמ

 -סיוא ןוא (?רעעלאמ , ןוא "לאנע, טנאז עמ ןוא ךעלכיט-זַאנ ,ענעראל

 עשדאוו ןופ דעד ;ןעמאזוצ חדידמ ןוא ןובשח טימ שיזיוצנאדפ טרידוטש

 -עארפ טָאד , -- ןכב-רשאב ,ןטסיופ יד ןיוא ולופא טכאל רעדעל רענעמוקעג

 ,ךיז טקורד ןוא טביירש סע יוװ טישנ ,"ביתכו ירק , טָאה ןושק עשיזיוצ

 ,רערעֿפ ןסיוא ןעמ טכאל ?...ןתיוחכ םיירבד טנעייל .ג .פ ןווא ,ןעמ טדער

 עקאט ןעק רעד ןוא ;בייוו סרעקייטּפא ןטימ שיזיוצנארפ ןעלּפאקּפ ןָאק דע

 !?,2 ,ם טימ ךיוא טליּפש .רייא ---

 עהעווש יא ךיז טכאמ סע ןא ,טָא .ץונוצ קינייוו םיא טמוק ןובשח

 -מאטש, ןָא טבייח (טנַאמרעד ןיוש) שמש לבימ וליפא זיא ,םיעהז ןייא חנשימ

 וצ םייחא ןעמ טפיול ,/ןגיוא יד טםימ ןעלטניּפ ןיא גנוצ רעה טימ ןעל

 ןיוש טרעה עמ ןֹוא .(תונחנתח ןייז וצ ןקוקוצ ךיז ,סקעוונייאשיא) ,ע ,פ

 ,,,םידוביד ערָאלק

 טָאה ,ג ,םפ יוזא יו ,טלייצרעח ןוא ןעמוקענקידוצ ןעמ ןיוא לָאמנייא

 טָאה .2 ,ם ,אפור םיצ ןעננאגע טשינ ,ןָאא ןטכעקש א ןעמונעגנסיודא ךיז

 טעמכ אלע נוירא ,לנָאנ ןסיודנ וא ןעמונעג !טלעג ןפראוווצסיורא םנויפ

 ןייא לקידטש ץרוק .א ךָאנרעד ןעמונעג ,ןיירא שיט ןסיורג ןֹוא לּפעק ןזיב

 ןיא ץעז א ךאנ ןוא רעמאה יא ןעמונעג ,ּפָאק סלנָאנ םייב טּפינקראפ קע

 ןטימ ןדנובעגמירא ךָאנרעד .שיט ןופ טאלב ןיא ןיידא זיא דע .ןיירא פאק

 סנייא עלייוו א יוזא דע טייטש ...ןָאצ ןטכעלש םעה לקירטש ןופ קע ןומי יוווצ

 רעד .ּפָאק םעד רעטנודא ףרָאוװ א גנילצולּפ טיגנ ,שיט ןרעביוא ןניובעג

 .,,םיודוא גנורּפש א --- ןָאצ רעד ,דעשנווא גנודּפש א --- שיט

 ,הנשמ יד ןעמונעג ןוא ליומ סָאד ןשאוועגסיוא טשינ ךיז ליפא,

 | | * ,,,טנָאזעג ןוא

 -כאווש א ,ןכאמ ןק"ּפ? ןקנילפ םוצ ץונוצ ןוכשח םיא טמוק רקיש דעד

 ;ףיידנייטש ,ןק"פל טימ רע טביירש ווירב עצנאג ,ןק"ּפל וצ רע טָאה טייק

 "!ק"ּפל --- הרוש א סָאװ,

 רע טנייל ,,ווירב אזא ןביידש ףדאד דע ןעוו זא ,רע טנָאז ןנָאז ןווא

 דעה ;ןק"ּפל עטיירג םימ ןיוש ףיוא ךיז רע טּפאכ ןּפאכ ,ןפָאלש ךיז

 "!ףָאלש ןיא םיא ייב טעבוא

 -מחו ןובשחח תמטח ןייז טימ טערטעגסיודא וליפא רע זייא לָאמנייא
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 ןוא דלעפנטכיל הדוחי לאירבג ןשיווצ חוכיוו םעניא ;טלעוװ -עד ראפ הדיד

 ,..דצ סרלעטנטכיל ןופ ווידב םענעפא ןא טימ ,יקסמינאלס

 סאה ;עצנא אנ יד טשינ ,הסנהּפ ןבענעג ,טנידעג רעסעב םיוא טָאה ירוי

 טביירש ,ןסעצָאהּפ טּפֶא ץנאג טריוב רע ךעכָא .בקעוועג א סעּבע טָאה בייוו |

 דע ןיא ךאפ םעה ןיא .ןישדבעש ןייק דָאפעשא םוצ טראפ ,"סעבשוָאדּפ,/

 למיוב יווװ סיודא זומ תמא רעד .ּפֶא טשינ טערט ,ןיחצנ-קעב דעסיוהג א

 -בעלרע יד ;ןעמענ נא טשינ רע טעוו סעצָאדּפ ןשלואפ ןייק ,דעכאוו ןפייוא

 א רנאנאכָאפ דָאי ףלעווצ  טריפעג ,ןעמ טלייצ-עד ,דע טָאה .,ןיילא טייק

 ,000 זיבו טכיירגדעה ןבָאה ןטסָאק-טעצא רֹּפ יד , רעטוּפ טנופ א ןגנעוו סעיצוָארּפ

 סָאר טסָאקעג טָאה סע לפיוו .,?יפ יוזא , ;ןדליג טרעדנוה סקעז ,סיודא גָאז

 -טָאמס םייב טכיוקעג טָאה דעשדלעפ (רענעדאוועג-ךייד) דעה סָאװ ,?טניח

 סייוװ ,ןלאצואב ןטפָאק יד טלָאזעג טָאה דצ רעכלעוו ,,.""עטתי ניולּפ סלעטיר

 ..,טש'יצ ךיא

 ;טפָא ץנאג לקחצי רבח ןיימ טלייצרעה ייסזיווייס

 --- ןורָאפעג  זייא יעטאט ןיימו ---

 :רעטפע ןיוא

 ...ןישרבעש ןייק ןעגנאגעג זיױא עטואט ןיימ --- 

 ,קיסעמרוטאנ ,טסָאהּפ ךיז טריפ ,1 8

 --- םיוא ןוא ,"דעיוּפ .א יוו ,טנווזעג ןייז ףדאד --- רע טנָאז --- דיי א,

 - ףיוא ךיז טּפאכ , ;טנוזעג ןייז וצ טכייל רעייז זיא -- םלוע רעד טגָאז

 (הלח עצנאג א ;טניימ עמ) "?כיקזןָאמ א ןיידא טּפאכ ןוא ,טכאנייב !

 .טיינ .(הבוח --- םינורחא-םיס ןוופ ראט טלאה רע) !ןשאוועגמוא --- ןוא

 ,,.סופֹוצ ןישהבעש ןייק ליימ  יירד) דיי דעד
 .,,פיימ יידרה --- ןרָאי ערעייא ןיא ,פ 'ר ,שטייט'ס ---

 ..,טסרָאיװ א רָאנ סופוצ יינ ךיא ---

 22 2 ר | ?ךָאנרעה ןיווא ---

 זיב ,יוזא ןוא .,,טסרָאױװ א ךָאנ ןוא טסרָאיוו יא ךָאנ ךָאטרעה ---

 | .ןישרבעש ןייק םוק ךיא

 יד טימ ,סעווה וָאב --- געוו ןפיווא היקלח אבא יו רע טייג ןייג ןווא

 .-רנייטש עמד ואשי טאה ייטָאש רעד ,לסקא יד רעביא ןקעטש יא ףיווא לוויטש

 !רעטסוש םוצ ןקיש ןעמ זומ לוויטש א ,סיווא ןיילוא ךיז טלייה סופו יא ,ךעל

 ךיז טרידנאמאק .ןווא ,טנָארּפ ןיא רענלעז א יווז ,טרישיראמ !טזיײרּפש ןווא

 | : : | : :ץיילא

 ןייז ןיא ןעמ טגָאז --- .ינּפמ , ,אווד-זאר ,אווד-זאר .,אווהחזאר ==

 ."לכש ןבָאה םלועה תומוא, "...חכילחל חפי לוקהש ;ןועמַאנ
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 ,געוו ס",ג .פפ רָאֿפ ךיא זא ,ךױא סייוו
 !ןופ דאו וע םיטאש ערעטנעפ ךָאנ טָאה סָאװ ,טאהעג ןעמעהב .עקיציּפש ,עֿפעג  ,עגנאפ ענ ווזא ראט -- וע !שטנעש רעטשעפו ךוא דיעטע רעג - ,"עטנעפָא  ןוא ---  ,ןעװועל שטנעמ ךרעטעּפָא ןא ,ייז דע טָאה ןטכאהשב שי ,,.טאהעג ןבָאה ייז רילָאק א דאפ סָאװ ,טשינ םייוו ןוא ןעזעג טשינ ןגוא עז ?ָאמנייק בָאה ךיא פארא ןגיוא יד רעביא -- עקידעכעטש ןוא עֿפעג יד עגנאל יד --- ןעמערב יד . יױװא טנובשח רעדָא ,ןק"פל דע טכאמ סיוועג ,רע טכארט סעּפע ,רופ -עה טימ ךיילג ...רע טייג טא !םיא עז ךיא טלוב ןווא ף"ואש יוװ ,טפאגראפ ערע ךיא רע !םיא ךױא עזרעד ,ןָאטעג טכאהט אזא םיוק ןווא

 ןרבק עח ,עגיר עטצעל וי --- 7 ?יהמיא ןישכע אל םא  ,ןגיוא יענייז ועד זש .וצ ,גנאלראפ רעדליוו א ןָא גנולצולפ טּפאכ ךימ ןווא ,דבק ןופ דנאד םיא טנופ רע ,ןעוועג חיווק ןייז ףיוא ןיב ךיא ןא ,רעטעּפש ןרָאי טםימ
 טראטש .,ןסערפוא טייא  זמ- ךןוא/ ייד ןיידא רבס םעמנעופָא ןיוא ןירשי טננירפש
 ךימ טזאל ןיא דרָאב ענרעכליז קימש א עוויוס רעטייו דעד ןופ סיורא
 ...רעטיצ א םיג דאה-רעמליז יא ,טנאה דעד טימ ןָאט ריר א ליוו ךייא .,,טשינ

 טעֶלָאּפ יד ,?דיי טסעפ ,ץ'רוק א ..,רע טרישראמ רע טייג לייוורעד
 -אק רָאנ ,,ןפרָאוועג טיסעמלנעה ,םקניל ,סטכער --- ,טנעה יד ,טרעשאקראפ
 .טשינ ךיז רע טרידנאמַאק ןרידנאמ

 ;ןֶא בייה ,םיא ראפ סע ךיא וס
 !אוודהזאד | ,אווההזאוד ---
 :לוק סנכש ןכיוה ןיימ

 ! עמו ---- |

 סאדנוק ,טסייוו ..,ןע עמיועק הרות ,ןעלסחנּפ 'ר וצ טראפ ,לנניי א,
 רעטפאא ןוא ןייא לםחנ יפ 'ר ?ויא לסחנּפ 'ר סניוזא סָאוװ ןוא רעוו ,רענייא
 .., רעקצָאק,

 --אפ 1 .פ ,גייוושדאפ ךיא ,ךימ טריסערעטניוא "רעקיצאק דעטלוא ןוא;
 עמ ,,.רעוקוצואק עטלא יד -- קלאפ ענדַאמ א ןןרעה ליוװ ךיױא ,טדניווש
 רעה ..,טשינ טנוואד עמ ןוא -- תוקיבד ,טשינ טונעל עמ ןוא --- ןעק
 סע ..,ןלייצרעד טשינ ןעק רע יצ ,סָאוװ טשינ טָאה רעבָא דיי רועננאפ
 !שיּפ ,שיּפ ;ףייפוצ ןקירעזייח יא טימ רעט רעוװ ענעקודט ,ענלצנייא ןלאפ
 -ראפ בלאה רעוו ךיא ןווא 7 !,.,שיּפדשיּפ רעקצָאק יא  !שיּפ ,שייּפ ,לסחנּפ 'ר;
 שובייל 'ר, לעוװ ןרעביא ןיוש טייג .ג .פ ןופ םרָא ןפיווא ןווא ,טלמירד
 -טטיוא יד טימ  ,דיי רעסאלב ,רעקידהועבניילק ,ףעננאפ רעד ."סעלעמיצ
 עטלענהאפ יד ןשיווצ קוביצדעקלוי? רעקידנעטשאבו רעד םימ ,ןגיוא ענעשָאל
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 -נעטש טייג סָאװ ,דעקצאק דעטלא , דעטמותידאפ רעקידנגייווש רעד .,.ןּפיל

 וצ  לרעטצנעפ ןזיב שדיקיןוחא ןיופ ,שרדמה-תיב ןרעביױא ּפָא ןוא ףיוא קיד

 עז) ןסייבראפ םוצ ךעלכיק -דעויא ןיווא ןּפָארט ןרעטיב ןטימ ,עטשמש רעה

 -צנעפ םייב ּפֶא ךיז רע טקעטש ?ָאמכנאמ ..,קירוצ --- ןיוא ,(""עטפנו ץציה,

 א טמוקאב ,טקנעבראפ ןווא ליופ ,ליטש ,רענניפ יא טימ ןִא טקיוּפ ,לרעט

 ןיוא ,..קכיק לציּפ יא טסייבראפ ,סיווא טקנירט ..,לכיק א טימ לקישלועק

 ."סערג רעד ,טשינ םיא טלאהראפ ךענייק ןוא .,.ּפָא ןוא .ףיוא -- רעהיוו

 ןופ םותי דעה זיא רע ,טסייױװ עמ .געוו ןופ ּפֶא םוא טעדמט = םאהנוק דעט

 טשינורָאג זדנוא טָאה ,ןָאט וצ סאוו טשינ זדנוא טימ טָאה רע ,דוד ןַייז

 ןיא ,רעקצאק א רעטייא ךָאנ ןואדאפ ...ןלייצרעה וצ טשינרַאג ,ןגעדפ וצ

 "ל רעב, 'ר) ...קנעש עסואימ א טקאה ,רשיע ןא זיא רעטעי רָאנ ,ןדוָאי עטייז!

 ...ןכיילג סםנייז טשינ (?רעדליבחעזייר, יד ןופ

 ףיוא ,,,קצָאק ןייק םתסחיןמ ?ןיהווז .ייסָאש ןדעביא רע טייג טא ןוא

 ןֿפור ליוו ךיא ,,,דע טעשזדנָאלב ?ןישרבשש ןייק געוו ןרעביא .,,תומוא-רבק

 ;יל ךיא ...זדלאה ןופ ןעננעדבסיודא טשינ לוק סָאד ןָאק ןוא ,םיא וצ

 ,.יםעזעגו ןפיוא לסקא ןוא ּפָאק ןטימ ןיוש

 -דאפ ,זיא סָאװ !ןישרבעש ןייק רָאֿפ ךיא ,טמולחעג !לאפנייא .ןא

 טנייפ --- עמאמ יד ?טזָאלעג ךימ טָאה עטאט דעד 0 מ  ןעמ טָאה טקיש

 -צנעמ םייב ,ךיא גיל עפָאס דעד ףיוא !םייחרעדעטיא ןיב ךיא !?ןנירקעג

 ןטימ "םת, רעה .ץחרמ ןיא סאג רעד דעביא טייג םלוע רעה יוװ ,עז ,רעמ

 ןקישרעטנוא םױא רימ  ןלעוװ ,תבש ךָאנ דלאב ..."!המה יד ,למעזעב

 בייוו םוצ םייחא ןפיול רע טשוו ,לטעטש א ץעגרע ןופ תוכבוריבתב א ךָאנ

 | ...ןרָאֿפ וצ ,תושיר ןטשב ןוא הרושב א טימ

 ןבערב סעציילּפ יד ,ָאי .קנארק -- םתסחיןמ ?ךיױא גי9 סָאווהאפ דעבַא

 -קעווא קיור זיא עטאט דעה .ךעלרעפעג ןייז טשינ רבא 1 זומ סע ,יוזא רימ -

 א ,טכיל ןשטנעב וצ ךיז טמענ יעמאמ יד ןוא ,תבש-תלבק וצ ןעגנאגעג

 ,ראּפ !עכיוה יד דקיע רעד ,ןבָאה רימפ רעטכייל-רעבפיז רֶאּפ ייווצ ענייש

 . ,טסנרע טכיל טשטנעב עמאמ יד ...ךעלעדניידק ןוא ךעפעזייר יד טימ יד

 הףיוא טקוק יז זא ,רעכיז ךיא ןיב ךָאד ןוא !זיאעמאמ ןיימ  םוחפ יוװ ,יוא

 ייםשינ םענייק ףיוא יז טקיק ,ךיילג ,יוזא  .,.רענניפ יד ןשיווצ ןופ דימ

 -...רעטצנעפ ןטייווצ םייב ןיוש יז טייטש טָא .,.יאדווא טפכיימש ןיוא טקוק

 םוטש ןיא :תבש דובכל ,ןטאט םעה סיוא טקוק ןוא טשטנעבעגּפָא טכיל

 .ןרעיוא יד ןיא ריא ןרעטיצי ךעפגניריוא עטנאֿפ יד ;לאש רעשיקרעט רעד ןױא

 סע טיט ןוא ,תבש :ךיז טנַאמרעד  ,ביושי עטכיוהראפ יד ןשיוווּפֶא לו

 םעניא ןענעקרעד יז טעוװ ןטאט םעד ןווא ,דעטציניפ זיא סאג ןייא ,טשינ
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 | ,,ריט יד ךיז טנפע סע -- םִא ןלא .שיט םוצ ח"וא ןא ךיז טביולק ,.,יאדווא ךיז טדעדהאפ . טנערבענּפָא ןיוש טכיל רעקיטש ?טשינ עטאט דעד ךָאנ טמוק סאווראפ .,,.טנאוו רעד  ןצ םינּפ בלאה א טימ ,?לקניוו א ןיא ךיז טצעז ,פִא טרנעוו ןווא ליטש ,ליטש ךיז יז טלטיוה ,םיא טעזרעד יז זא ,,,גנאג

 טאזעג טשײנ 'תבשרטיגו ןייק עטאט רעה טָאה ריס ,טשיינ רועפטטע ךייא סנפַאקוצ רימ ךיז טלעטש ןוא בומש רעד רעביא טייג ןוא ,"ראי-טוג , תבש -טונ , ;ליטש טרעפטנע עמאמ יד .ךעלבערג ןווא !קייצכ כעפידג סעּפע --- הרווא בעד םיא ךָאנ ,ךעליירפ -- עטאט דעד !תבש-טוג/ ,תבשירטוג) ---
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 לע
 :רעה ךיא רָאנ ,ךיז יצ ליטש ,םנּפָא אלוצ ימ טייטש טָאוװ ,עמאמכ יד טכאמ ,,,קידייל ןייז טשינ דָאט ?סעפ טסָאד ;ױאוו רעד ראפו דואנ ,ןאק דעה ןופ טשינ ןידנוא ייב ןעמ טמענ ןעמענ ןוא ,רעדניק טכא םימ בייוו א ןעארשירעסאל טימ סנרפמ זיא סָאוו סיי עעילק עקנארק סָאד רעסאוו .טנארט ןדנוא ייב ,,,לאמ יורד יוזא | ,רעסאווו טרָאו וק עלופ .א לָאמוא -םטומ דעדיוו --- טנעה ירד טשיוט ,פטעפ ןופ ןוא טפעש --- ,רעטייווצ דעד :יוא סָאנ וא לָאמאטימ םיִג ,ץירא טאח ןייא ןיא טרָאוװק .ענדעּפוק .עקופ ידנרעיואייווצ ,ערעווש ,עסוורג רעזדנוא ראי רעד ,רע טמענ ,חרווא -עד ךָאנרעה ,עטאט רעד ;ךיז ןעמ טשאוו פייוורעד --- !ןענייוועצ ךימ ךיא לעוו ,טשינא .ןָאט סע זומ יז ,ןָאס סע טעוו יז יי ןפיוא טנאה יד טשינ דומ יז טנייל סאווראפ ,סנּפָאק קיצ עמאמ יד דימ טייטש רעבירעה .דענהע ןייז רימ ןומ סע ,.,תבש ידואנ  ,טצכערהקעג טלָאוװ דע ,טייקיצ אה -מראב סיורג טימ טקוק .ףָאלש ךיא ,טניימ דע ןוא ,קנארק ןיב ךיא ,טראוו א טשינ טדער ןוא רימ ףיוא טקוק ,שודיק םכאמ ןטשינ טנערפ רע ,זייא טיר ןוא ,ןנעדפ ןוא ןענַאמרעה ךיז רע לאז :ןעזעג טשינ ךימ טָאה רע ן= ֹי

 !ןובשח םסלקיזייא ףיוא םורפ ---|
 לאהאב ןוא ליטש ,קידנעטש .,ןעטנואגעג ןודיולדאפ טשינ לָאמנייק ןענייז ,ןפראוועגניירא המשנ רעגנוי דעה ןיא דימ טָאה עמ סָאװ ,ךעלדנרעק ייווצ יד ,ןעמָאז ייווצ יד -- " ןובשיח סלי ןייא ףיוא םורפ) טעמאמ דעד ןוא ,"ןייא טשינ ןעמ טצעז טלעוו וא} סנטאט םעד

 ,,,טצארּפשעגסיװא ןכאז ענייס עלוא ןיא
 ,רימ ןָא ןעמ טסע דעבָא לייווהעהו
 . טסנאחמ ק יוזא ךעלקריוו ךיא ןיב

 ןוא טצָאדּפשעג ,| ןמ

 א '-| טראפ ןישרבעש ןייק ?ןישרבעש סָאװ וצ רעבָא .ןכעהב םעצי יִַּפ יד יו וטשינ יאדווא טייחרעקנארק !ןישדבעש ןייק טשינ רָאפ ךיא ,לעכא
 לארשי ייב דע טנניד ,.,ןפעטשיאב ןווייח ,זיוח-יירב םוצ ,רעקנעש עד ןמלז ! ן א }
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 ןרָאפ ךָאד ןעמ זומ --- "ןליוּפ-ער , דעבָא ךָאד זיא ,רופ יד רעווָאנאדשז

 רעייטש .א ןלָאצּפָא דעדָא ,דדעפ טגעגיא טימ דעדָא טסָאּפ רעד טימ דעדָא

 --- סודנלייצרועד ,רע טצפיז --- ? ןליוש-ער , ,ָאו .,,טסָאּפ יד ןצונ טשינ ראפ

 טזָאל ןוא ,סיורא טָאטשזינ רעה ףיוא ,ןקירא טארטסינאמ ןייא רע טקיש
 דער , רעבוא .דרעס עענענייא 'ענייז ןענייז סע זא ,שינענייצ א ןעננערב ךיז

 המיתח רעד טימ םתוח םוצ ןגיוא ןוא זָאנ ןגיילוצ טעוו רמוש רעד ," ןֿליוּפ

 ןמלז 'ר ןוא ?טשלעפעג רשפא ;ןָאט געדפ א ךָאנ רשפוא ןוא ןווורּפ ןווא

 םענעגייא םעד רע טקיש --- ,ןענירטנא ךלימ סרעטומ רעד טעוו דעקנעש

 וצ שינעביולרעד א סיוא טפיוק ןווא טָאטשײינ רעד ףיוא לָאמאכָאנ חילש

 - ןוא ,"ןליוּפ-עה, :בשיימ ךיז זיא ןוא ...רופ רענשטנוהעג א ףיוא ןרָאפ

 .ץעגנערבו ךיז טזָאל ןוא סיורא טָאטשײייג רעה ףווא ?ָאמ ןטירח םוצ טקיש

 | ,,,טסָאּפ יד

 ...ןישרבעש ןייק דע טראפ סָאד

 ...ארט --- ארט --- ארט --- טרעטייּפמאדט עמ
 :ןרעטייּפמַארט ןטימניא ןוא

 יה שיח שיח {ןתײװרּפטו ----

 ...ן'עמוקנונא

 יראה רעד ןיא םלענ טרעוו ןוא לקעּפ ןייז טפאכ דיי רעננאפ רעד

 -נעיירש ןוא ןלעטש ,ןטיילק ןשיווצ ,(*ענעיצחַאּפ רענרעצליה רעטנטָאש

 "רעדעטיא טשינ זייא ,ןזייוװעגסיײװא ךיז טטָאה ,?סחנפ 'ד .,;רעבייוװ עקיד

 -עג קנארק ןױא סָאװװ ,רעטכָאט עקידנגיװז יא ףרָאד ןופ ןעמוקעג ..,םייה

 ...רעקלא ןייז ןעמונראפ ןוא רעטקָאד א וצ ,טסורב רעד ףיוא ןרָאװו

 רעקוצוָאק :;ןיירא ףרָאד ןיוא םעדי יא םֹוצ קעװוא געטי רָאּפ יד ףיווא רע זיא

 ..ןעוירעצכערקעג ,תולחמ ,תובצע טונייפ ןבוָאה

 ,עקירָאה ,עצראווש יא .ןציבר יד ּפָארא טמענ לטסעק ןטימ ךימ |

 יי | | .יעכעהי י ענעסקאוועג-ךיוה
 לָאמ ךיא .טשינ רימ ריא טנעז ןביילג וצ ביוחמ ;רנפומה רמאמ ַא

 ןעגנודקיבּפָא יד ןוא ,רימ ןיא גנודפיבּפָא רעייז יאמ װ שטנעמ ןייק טשינ

 .שטנעמ .ןוופ ןכעלרעסיוא םוצי ;ןיימ ךיא ;ןשטנעמ םוצ ךעקלנע ןטלעז ןענייז

 ,שטנועמי ןדנָאֿפבי יא ןופ .עיפוארנָאטַאפ שעצדאווש א רימ ייב טכיילב סע

 עלעה וא אקווה ןוא ,קנאהעג ןצראווש א טנָאזעגסיױרא דימ טָאה סָאוװ

 .ןטָאש ןרעטנוא -- שולווּפ -- ענעוצ-דָאּפ (*
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 ...ןעזסיוא שרעהנא ץנאג טנעקעג טָאה ןציבר יד ,רעּפ --עק ןופ ןבראפ ןווא ץעוניפ עכעקדעסיוא יד ראפ ןקעדהאפ ןברואפ | ןוא  ןעיניל עשילעז יד ..,ניוא ןרעצראווש א וי ןופ - ,ןפהָאוװעגניירא ץראה ןיא לאדטש א רימ טָאה סאו ,העצדאווש .'א || היד ענעדלָאג ןוא
 :רעטרעוװ רימ  ווצ ןעילפ רעבייוו' יד ןופ ,,,טקמואזראפ זרנוא םורא ןייוש ךיז טָאה א ,רעבייוו ?צנערק א ןשייווצי ןופ  סיורא .םיוק .עחייב זדנוא טסייר ,?טסעק ןטימ פארא ךימ טמענ יז ,ןעזעגסיוא טשינ םָאה יח וו ,רָאנ
 ,,מייב גני א ,,,חלאש א ... טייל א | ןכאמ ןיוש םיוא םעװװ ! ידוע --- ןעקסחנּפ 'ר וצ 6 דוחס --- םתסח"ןמ ...טקישעטרעהוא ,,.ןריז | רעטסטפע ,..ןוז ...,סעלעו ויי .,,םעלעדוי 'ר --
 !טעז !טעז !סענאגיוא ןא דאפ סָאװ , דועבואו .---
 -- שורעה ךיא םיוק ,בוטש ןיא ,.,םיוחוא עעיצראפ דעלעקנווט רעד ףיווא רעטצנעפ וא טימ דיט וא לא יד ,בוטש רעטנטאשראפ וא ןיוא ןיירוא ךימ טהופ יז ןוא ...טריפ ןצימר יד ןוא ,פָאדא ןגיוא יד ךיא ןוָאל

 ,.,רעקלוא םוצ דריט ,עטכאמהאפ א ךָאנ טָאה ןוא ,טירא רעמיצ ןטשרע ןיא ר"ס רענעפָא ןוא ךרוד הנויח עק סיטכוֿפ .ריא טיצ סָאוו .,ןיירא בוטש .רערעטצ -ופ ךָאנ א ןוא ,רעטייוו ךימ  םיצ יז ..,ןרעיימ  ,םעלעביצ ןפיוה  .,,םיש -טנסיוא ?םיבא םענייא ןופ ,לפָאטראק טימי קעז (...עקיטכי? ,עטמלָאמעג -טיווא ןיימ ,םייח ןיימ טקנוּפ) טנעוװ עקיד עי -.עארג ...קעז --- נעוו יד/ ייב ...ךעלקנעכ רַאּפ !א ,קנאב עגנאק א  ןוא שיט א ,ןוויואזןעמיוק
 ;ןיבעגווצריצ טשינ טסענראפ ןוא  ,קיראה = ןוא ךעלצראווש ךיוא ןיא לוק סָאד | ,.חהות םיא טימ ןענדעק וטסעוו רעקלא ןיִא ...ןעמוק טעװ ?סחנּפ 'ר .געט יד ןדָאפּפָא טנוזעג ,.,ףליה ןייז טָאל טימ ...ךעבענ ,רעטכָאט ןיימ  ...ןעמונראפ דניצ , -עקלא  סֿפסחנּפ-'ר/ :

 ..,ןפיוק וטסעוו ,עלעטניי  ,טכיל
 .רעטצניפ דעד ןיא לכיימש ןטסיוװ וא סע בע טיִנ ןוא

 ,,,ןטלעטח ןיילק ןבענענטימ רייד ראו טָאה עמאמ יד = ,עלשנניי ,תמוא טשינ --- 

 :קידנעגניירד ווא
 סא =

 ואה רעד טימ ךיא גנילק ,טשינ ךיא ןָאק רעבָא ןגאז ןָאי ,ָאי --
 ,ענעשעק  ןייא
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 דימ ךָאה טסיב ...ךיז ץעז ?ייוורעה ,עֿפעטנוי ,ונ ..,ךס א ,ךסא ---

 ...טש'ינ ךיז טלקאשי לקינעב סָאד !עלעגניי ,ָאהחטָא .געוו ןופ

 | .ךימ טצעז יז

 םעד ןוא קנאש רעה ןשיווצ ,טנאוו רעד ייב וטסעז ,ָאד ןווא --- 

 -כָאט ,דלאב ,דקאבו :יז .ןצכעדק ךיז טרעה רעקלא ןופ) רעסאוו ?סעמ

 ןייד יז טעוװ ָאד (-- !רעטקָאד םעה ןנעקא ןיוש ףיוק ךיױא ,ישדעט

 -- ןוא ץכעהק וא) לייווהעח ןיוא .ןטעבסיוא יי ריד לעוװ ךיוא .רעטעלעג

 א ,טסעז טָא (!קירעגנוח רךָאד זיא לגניי"ס ..ענהה ותוא ,דלאב  ,דלאב

 ךעטער ןוא ,טסמוק וה ,טסווועג ;טכאמעג טש-ע ,םעקלביצ עלעסיש

 םעה ןנעקא ראט ףיופ ךיא .,.סעו ,סע ..,ץלאז ןופ טציווש ,עפעסיבוא

 טסלָאז .?כיק-רעייא ןא טָא .יי ןלימ זָאל א ךָאנ ריד ךיוא גנערב ,דעטקַאה

 ,ןשאוו ןפראד טשינ ךיד

 + "ןסעדאפ, ךיוא ליוװ ךיא ,סנייז טו וט רעגנוה רעד .טדוניווש-אפ יז

 ןעניר (?סָאוװראפ) .ןרעדט יד ןיוא ,סע ךיא ...רעקפא ןוופ ןיצכעהק סָאד

 -ראפ --- רעטוא .,.ןיירא עלעסיש ןיוא ןקאב יד דעביא ןניזא יד ןּופ רימ

 ךױא בָאה סָאוװ ?םייה דעד ן'וֿפ ןבידטדאפ ךימי סע ןעמ טָאה סָאװ

 טכארטראפ ,ךיז ןענַאמרעד ,ןרעלקמאנ לי ךיא -- ?טקידניזעג סניוזא

 סָאד ןסעטע:פיוא טייהרעטכאהטראפי | ןטײאמרער .טשינ ךיז ןָאק ןוא ךיז

 ןיוש טוניוװועג ,טשדוה רעכעלקעהש א ךימ טקעוו סע .עלעסיש עצנאג

 ןיימ ,ךלימ זָאלג א שיט פי וא ךיא עזרעד ,טייקרעטצניפ רעה ּוצ לסיביא

 .טרעהעג טשיינ בָאה ךיא ןוא ,טכאהבעג ,ןעוועג ןיוש זיא ןציבר יד ,ךיא

 יד -- ,טנאה רעד ןיא ךָאנ זָאלג סָאד .,ןווא ---  ,םיווא קנידט ,ךיא פאכ

 !ךלימ זָאל א טימ ,ןציבר
| 

 !רימ  וצ זיא גָאלק א !רימ וצ זיוא ךָארבו א ----

 ונילק ייווצ ,טנאה רייא ןיזוא םנאה ןיימ ןופ :ןלאפ דועזעפנ ו ייווצ

 - -..רעקֿפא ןופו יירשענחקעהש "טוט א .יידעצאלּפעג ןייא

 זָאל סָאד  ןעקנירטשגסיײוא בָאה ךײא זא ,סיורא ךיז טייוװ סע

 ןזייוװ יוצ ,טסורס רעקנארק דעה ןוופו טצפאצעג ֹוּפִא טָאה עמ סָאוו ,ךלימ

 ,רָאטקָאד םעד
| | 

 :טגָאז ,ךעקדנע ,ןצייבר יד

 !ביילו ,ענושמ טגָאז עמ זא ---

 י-ה ריי טא א דיי =: יא 5 קד בי דירה ,-יי- ידי א יא א א

 .-טמולחהאפ ןיימ ןופ ,תענושמ  ןיימ ןופ ךיוא ןישרבעש ןייש טסייוו

 ַא שרדמה-תיב ןיא טמענ ,ליוו סע דעו / ןוא  ,רױּפַאק ץלא ןָאט ,שייק
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 ,עסעטניּפ א --- דאר ןטימ ןייא ,דָאר א שיט ןטיוא טכאמ  ,דיירק לקיטש
 ןָאק שטנעמ א סָאוװ ,תומוטז תולעמ עא הוא ןעמי טביידש דָאר םויוא
 םייב ,ןטימניא קא ,.,גיוא טופ יא ,ץרואה טוה א ,ֿפָאק רעטונג 'א :ןבָאה
 ..""ענושמ , --- עקעטניּפ םעניילק

 ."טנושמ ץלא ןיא --- ,םודא תולעמ עלא ןוא ,םימ רעד ןיא ריא תענושמ סָאד זא רָאנ ,טדאשעג טשינ טלָאװ ענושמ לסיב א;
 רעטבנרזועטו = | וָאמעטשוא! ,ןואווועגו טנוזעג ףפבייוװ ַםָאד ןיא לייוורעה

 ,.,ץןעמונדאפ דעקלא  םעד  ,ןעמוקעע --- לסחנּפ 'ר ,טייח
 רע טשינ ןרימ ייב ןעמ םס דעקלא םעה ןטכיילאב .וצ ,טכיל

 -ימ יע טכַאוו ,ןסיוװ לָאז = =- .יז טנַאז לָאמ סשדעי .,.ץציבר יד
 הא ,"םארג םוצ, זא סע זא , רעמאב ךיא .?,,.ןסירעגּפָא עקּפָאק יד
 ,ןטלעז רעייז ךיא ןרעל -עקלא ןיא ןענרעל רעבָא ,.?חומ ריא ןיב
 טראפ ,,,ןתורהומב)/ טימ/ ןעמונראפ  םסיימ סָאדה ?סכנּפ 'ר יא גָאטייב
 יא יצ ,ףרָאד א ןיא ץעגרע תוררוב א ןיא גָאט א ףיוא לָאמא
 טערט ,תודדובתה דשקלא ןיא דע טָאה טכאנ יב ,ןיידא לטעטש טנעֶאנ א
 2 "החמ א .."הרות ישודיח, טביירש ןוא טציז רעדָא ,פֶּא ןוא ףיוא
 5 צז יבוא ןצ4 יא קה א 4 ןאנר =, 4 אפי 8; טא ) לור) סוג אה 63 5 4 4 | 2 עי ,ש צא / =
 ,;| א ןעורעד טכ9 םיסהנ א טלעװ יד טעװ ,ןעמ טנָאז ,לָאמא .לסחנַּפ ר
 '+ ..ןעועט טשינ ןעמ טָאה טכיק סָאד . ,,ןישרבעש ק"קומ טםיק םילחנ
 ישודיח , 7 119 דדדד / לארשי-רבק ֹוצ םייצ ןייז ןייא ןעמוקעג זיוא טםחמּפ
 ,טנעהפשנכַאנ רעטעפש ךיס בָאה ךיא -- ,ןעמוקעגניחא ןענייז "ןח"הת
 .םיא ןָא ןדעל ךיא ןוא ..,טשינ ןצימר יד ולופא ןטשינ השנייק ששי =
 ךיז אפ ןענרעל סָאד .,.ןענעווק טָאד יא -- רע טנאז == רקיע דעה,
 טימ ןעמוק ןעמ ףראד ןיבר םוצ ,..חומ םעח ןיילא ךיז ןפדראש שָאד
 ..."חשסה .רבדח, טימ ,,,תולאש טימ ,תוקיפס

 . יתמיאמ ...נָאטראפ ןיא ןענרעק רקיע רעד ןוא
 ,טכענ עצנאגו ירעקלוא  ןייא טמול שטוימ ייבי םעייז ךיז סט טו ןרוא

 243 5 } ש-חמה-תיב ןיא נָאטהאפ ןענרעל וצ ,הבח א רע טפאש ריס ןוא

 ,ןקרב ביירש וש ליופ -- םנטשרש ,טשינ ךיױא ביידש ןופרעח םייחוא
 א ,םנטירה  !חרזטמ טיט טקעמש םש -- םטשויווצ !לָאט ןקיטנייח ןזיב
 .שפנ-תבחא ןעמוקאפ םיל ףיא כָאה רבח ןרעטלע םעד ,רבח ןראפ -אמקנאל םיא קב ךיא -- "קיש רעה ןיא סָאה ןוא -- םנטרעפ א ךאמ ןאראפ . נאר רייז טשינ ןיא ,טקישענקעװוא ךיס ןבָאה "ייז;
 א ךוא ,רענעלעג ןופ גָאטראֿפ ריפ ,םארא ךימ ךיא פאכ דוירפ םימ

 . אס יד ,םיא ביפוצ ,םיל נידק ךיא ןזא ,"םיחבז} .רימ ןענרעק .ןעניעק !שינעֿפאלקצדאה נוי טימ ןעפוק ןייז ּפָא טראוו ןוא ...רבח םוצ ףיוק

 ר
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 יד טימ שובייל-לאומש רעטעפ ןיימ ךימ טנַאמרעה סָאװ ,,ןאמרעגנוי א

 ךיוא טָאה רענעי .ןפיילש יד ייב ךעלרעהָא שניד  ,עקידטצנאט  עיולב
 ןעבָאב רעה ייב ןנעלעג קנאדק לָאמא יב ךיוא ,גָאטדאפ ןעונדועק 'וצ ביל

 רע  יוז ,טדרעהעגנייא ךיז גָאטדאפ ןדעי ןווא ,בוטש רעסיורג דעד  ןיוא

 ךיוא טנרעפ ,רבח ןיימ ,ןואמרעגנוי רעד .קידנעגניז-ליטש ,ליטש ,טנרעס

 .ץראה םוצ יוזא ךיז טעבננהאפ ,ןטעמאס ,ךייוו --- עמיטש יד .קיצראה

 טּפאכ ןוא ,דעע טָאה עטסקָאקעט תואּפ עקידנצנאקנ-ץדואווש ,עצדאווש ןווא

 ,ןפיל עקיטפאז-טיור יד ךדוה .ןיירא ?יוס ןױא האפ קע ןייא טֹפָא

 טלָאוװ טוני יה ,ןרעטש ןדעטנוא ןנוא ןוא ,ןייצי עסייווךלימ ידו ןשייוװצ

 ...ןגיוא "עטונ, ,עטונ עניוזא ;טלמעד ,"עטקנעבראפ טכייפ, ;טנָאזעג ךייא

 -טע ןקאב ןווא ,עבלעז סָאד רימ ייב טלמעה זױא "דעיוהט; ווא "טווג,

 ...ןטיוא ?עטוט, יד ןופ ןצנאקנּפֶא טימ רָאנ ,עטנטָאשראפ ,עכעקבלעג סָאװו

 ךיא בָאה ,ןיירא שרדמחזתיב ןוא גָאטדאפ  יוזוא קידנפיופ ,לָאמנייא

 קידנגנעהּפָארא ,טפוק רעד ןיוא טניווװעג ךיז טָאה רע ."חורע א ןעזרעה

 סָאה !ךיױא סייוװ !"חור .ץייק ָאטשינ,  ,.,זיוח טלא ןא ןיא רעטצנעפ א ןופ

 ,,,טדָאפ ךָאד עז ךייא --- רענא .טריסלוּפ טוטב סָאד ,טּפאלק רעבא ץראה

 .שוהק-סוקמ םוצ טשינ ,ייבראפ ףיול ךיא .ּפָא טשינ ךימ טקאה סָאד

 ,.. רבח, ןיימ וצ --- טמיטשאב טציא סייוו ךייא --- .,םיחבז, וצ טשינ

 טָאה ץעמע :ןזיוועגסיורא ךיז טָאה דעטעּפש ...ךימס ןפור ןגיוא עטייז

 רעד ןוא ,קערש ןיימ דעבָא .,..ןענעקידט וצ דמעה א ןעננַאהעגעסיוװהא

 ...ןטייקכעלטהעצ ןקיז --- קערש רעד ראפ ןייֿפ

 רַאז ןייה ןעמוקעג ןאמהועטנוי רעה זיא םוהא רָאי עכעלטע ןווא

 ןוא ןאמערא ןא ןעוועג קידנעטש זיא רעטָאפ ןייז .הסנרּפ ןכיוז ,שטשַאמ

 רעד .לימ א ןופ ראדנערא ןכייר א.טימ ,ךודיש-טפענ א םיא טימ ןָאטעג

 "עג םָאד ,תופסוה ןעטנאלראפ ןביוהעטנָא ,טרעהטנעענ ךיז טָאה ץירּפ

 ווא לדה-פידב --- רענלימ רעה ,ןראוועג רענרע ןוא רעטרע זייא טפעש

 ןייז 'וצ סנרפמ ,טפעשעג וא סעּפע ךיז ןעז ןעמוקעג זייא ןאמרעגנוי ןיימ

 !דניזעג-זיוה ןטימ רעווש ןטלא םעד ןוא ,דניק ןווא בייוװ ןייז ,ךיז ---

 תנאה --- ןגיווא יד ןיא ,קינייבחטהאה םיּפ סָאד ,שטנעמו דעדהנא ןא

 ךָאד ןווא דיילטימ םיא טיפ בָאה ךיא ..,הסנ-ּפ תנואד !עקיקעהשי ,הסנרּפ

 ןטבילעג וא ןופ דקיב ןייש .א ץואח ןיא בָאה ךיא ,סיוא םיא ךיא דיימ

 ,רעלעקנוט רקיב סָאד טרעוו םױא טימ ךיז ןפערט ןדׂעי ייב ;שטונעמ

 םיא ךיא דיימ ...רצוא ןא יװ ןטיח סע ליווװ ךיא ןוא ,רעטנטַאשראפ

 | | | ,,,סיווא

 .ףָאלש טכאנייב ןווא ,גָאטראפ ריפ ,טנָאזעט יוז ,ףיוא ךיוא ייטש
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 ךיא ליוװ ןפָאק םעד  רימ טפיק -שסאוו לסעפ סָאד ,טבעלש רעזיז ךיא
 :טנועה י טימ טשטאפ = ןציבר עצױאווש ןיימ ;רעטעקעג םסָאה ןעיירה רועובייא

 ..ןופ רע לי ריס רעה וצ סיפ יד טיִמ ,תענושמ  .אזזא --- 
 ,ךיז טוט םודא סָאװ ,ץלא רעה ןוא ,טשינ ףָאלש ןוא ךיא ףָאלש

 -עדא ,רעקלא ןייז ןיא ּפֶא ןוא ףיוא םייג לסחטּפ 'ר יוװ ,ךיא רעה
 טלעטש רעדָא פאפ ץרעביא  רעדעפ רענעזדנעג רעד טימ םעּפירקס
 -טנאוו ןקידנגנעה ןיא רפכ יא טכוז ןוא לקעעב יא ףיװא ףיורא ךיז
 :רעע טכיוז סָאוו יא עק ,ןיוש ךיא ןיב  "טרירעגנָא, ?סובוא ,.,לקינועש
 טלאוועג ...ךעלטשּפ רע טָאה ןבירשענ -- ?"אדמוח, א יצ "אלוק, א
 -עכ יז ..,םינתח ן'וא סחווצמחרב ראפ ךעלטשּפ טימ רפס א ןבעגסיװדוא
 !ןעגנאגעג ןריוקדאפ ,טגָאז

 ;לָאמא ךיז טגָאקק ןציבר יד
 ,,,טעבהוא רעד וצ ןפיעוצ לָאמא םע רימו לָאז דע --
 ;ןָאזרעּפ דעטירד רעה ןוא טרעפטנע רע ןוא

 ןפיוק ריא ךױא לעוװ ,ןקידנע דפס ןיימ פעװװ ךיוא  זוא  ,רייא גאז --- ==
 | .,,לרועֹוּפ

 עזרעה ךיא סָאוװ) לצרָאוו .ןטימ ,ןציבר עקירדָאח .עצראווש יד
 קניפ יא ןביה ךעלעגייא יד .תחנ דאפ ךיז טלטיור ,ןרעטש ןפיוא (טשדע
 טשינ ךיװ ,ךױז טיִג ןוא !ךיוא -- הרות ,ביל ענעדיי א טָאה לדעּפ
 רָאנ ,גנונעוואב סעמאמ ןיימ .,,טנאוו רעד וצ ּפֶא דנעוו א ,ןבעגוצסיוא
 ךעטהאפ םעד פאס א (זיא דןעסואימ ךָאמ טאווװ) ןוא טדעּפמוקעטמא יוזא
 ,ןָאנ רעד וצ

 יב ,ךיז טנכעה ןציבר יד יױװ ,ןהעה וצ ךיא םוקאמ טפוא וואו
 וקעה טָאה יז שכלעוו טימו ,תונכש טוימ ןיידוא טכאנ רעד ןיא טעּפש
 ..,האיצמ יא תופתושב טפיוקראפ ןוווא

 --עייפ עלימש ךיילנ .,,ליטש רעייז ,ליטש ןאו סע  ךיז טבייה ןבייה
 -ץיא רעטיטלמועה|) סידנעשיצ רעיא ךייז ןפדואוו ךעקננעלש .,ןשיייצי דעק
 ןוא (!טשינ ךיא סייוװ ,ןעמונעג קורדסיוא םעד באה ךױא יוװ ;קורד
 סָאװ טשינ טקעוו  :רעדָא .טפָאלש פנניי סָאה = ,,,ססט  :לָאמ  עלא
 ךיוח א --- גנילצופּפ = ? !הרות טביירש לסחנּפ 'ר, ןוא  ,,?תענושמ
 ,..ךָאנ ןווא ,ךָאנ ןוא ,סבָארג א דפאב ,טרָאוו

 טניימ קידנעטש ןוא .,,,עפרואש יא הפלק א .,.עטנלזנו ,!עטבונג , ---
 !אש ,אש ;ןוא ...ןציבר  ?ןיימ,/ ןעמ

 ןעפסזזנּפ ריא רָאנ ןעמ/ָאל !המשנ רעייז ,טלעג רייא !ךָאנ םי יז
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 ...ןוירב א ןביירשמייהא ןָאק סָאוװ ,"טישכת,/ םעה ןוא ...ןקעוװ טשינ

 דעט וא טאקג --- תונובשח 'יד ךָאנ ,ןוא ...רעקיור טרעוו סע ווא = |

 -ךעמ סָאד .סעומש א ןייא ךיז טמעדעפ סע ןוא ,טצענעע עמו ,,,דויר

 ןופ טייוו טשינ ,ןוויצא- ןעמיוק םייב טציז :סָאוװ ,ןץציבר ייד טדער עטס

 רונש רעקיטפניק ריא ןופ יז טדער ןדייר ןוא .רענעלעג ןיימ  ןוא ריט

 -- ןוא ,ןעלסחנּפ 'ר היא ןופ -- :אבחחםלועפ קלח ןדעטעּפש ןוא ?דעּפ

 ..,רימ ןופ טפֶא ץנאנ

 ךיא ,ךימ טריסערעטניא| סע .ךאוו ןצנאגניא ךיא רעוו טלמעד

 "םווא ןכאז ליפ וט ךיא .טנַאמדעד ןוא רָאוװעג ליפ רעייז ריא ןוופ רעװו

 - .רעמ ךָאנ ךיא סעגדאפ ןסענדאפ ןוא טסווואב

 -נא .דנב טקא ןא קידנרעצ רעדָא ,קָאז א קידנקירטש ,טהער י

 ןַא ןָא ,סיורַא בוטש ןופ טשינ םיינ עמ ;ןעבקעזװ סָאד עמ רעד

 ,"טישכת, ןטימ ,רימ טימ ךיז ןריסעדעטניא עלא ןוא ,םעזוב ןיא טעברא

 -נענערב וו; ."ןגיווא 'עקידנעטערב ,עסיורג יד, טימ ,"תעגושמ , ןטימ

 רָאמ) ןוא ןעמונעג סע בָאה ךיא ;טכיילגראפ ענייא טָאה ,"תולדבה עקיד

 ךיא יו טלייצרעד .תונוענש עניימו סיוא טנכער ןציבר יד ןוא .ןיירַא "שינ

 ,לוויטש יח ןיופ ןסאצּפָא ייד ּםֶא ףיילש ךיא ייוװ ,ּפָאדרא ריימ ןוופ ץלא סיר

 .. רע טסיירעצ לטיה סָאד טיסא;

 לסחטּפ 'ר ...געט עצנאג םוורא טפיופ גנוי א זא !רעהנווװ א ---

 טקוק דע רעדייא ןווא !ןרמק אזא ,רעטכאדטאדפ א קידנעטש ךָאד זייא

 ןעמ טכוז (!םוא טשינראפ ךיז טקוק רע ,רקש) !וננױא דפי הו ,םוא ךיז

 זיא וו ,טָאטש רעד רשטניח ?םיא ןעמ טניפעג ווו ,(תמא ןטלעז ךיווא)

 יא טקוק .ןניוצעגסיוא !עקנָאפ רעד ףיווא ,דנ עסאוװ םייב ?דוחב דעה ,רע

 דָאר םוצ זיב ךיז טקור רעדָא ...זָארע םוצ םינּפ ןטימ רעדַא ןיירא למיה

 רע א, ןויא ,(עדנעדא סדעווש נאטנעגונןי ץיימ) לימרעסאוו רעד ןופ

 םיא טעװ ,ךיז טעשיאּפ סָאװו ,וק יא זא - ןווא ?רעטייוו ךיז רעפָאק א טינ

 ."?קידלוש ןייז טעוװ רעוו -- ?רענרעה יד ףיוא ּפאכ א ןבעג

 -רָאּפ יר ןפָאלענכדוד ;ןטייקינילק יעסאמ א ,ךָאנ ן'וא ,ךָאנ ןווא

 "םחנמ -- ּפָאנק ץיז ןוא ךיז טעּפעשטראפ .,,ןטש השעמ ,ןזא ענעעייצ

 -ןתח ,בווט-לזמ !בוט-לזמ ;יירשעג יא טרעוו ,,,םִאוצ סהדייחי-תב סלדנועמ

 ,גנוי רעד טייג !טשינ רענייב ןייק ךָאד טָאה גנוצ עשירעבכייוו יד !הלכ

 ךיילע ם םייא דךיז 5 לאה ---- פאק סֿפדיימ םוצ טטעה די םיוא טוקועוד רשי

 ...!םניווא טרעהיעט ברוימ יש 'א ,אברדא :טנָאז ןיוא םינּפ ןדאפ

 ןיימ וצ ,תולדג ןָא טשינ ,דעםיא ןעמ טייג --- ריא טניימ ןוא --

 .סאג ןיא ?ןייטש א ןופ --- "?רעוו יבא ריא טניימ --- ,גנומואטשּפָא
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 א טסייווענסיוא -- דצ סלדוי 'ר סרעטָאפ ןופ ?ןענופעג
 ..לשעה 'ר ןיבר םוצ ןוב ,תורישע ןױא ,תוסידנ

 -סיוא םסָאד ראפ ,."טנוואהאב , טשינ דצ םעה ןופ לייוװ ,גנורפש א
 --- !שטשאמאז --- ,דצ סעמאמ רעד ןופ דועכעלריפ

 דעד ןיפ ןדייז--עטלע ןיימ זא ,(תמוא ביוא) רָאוװעג רעוו ךיא ןלא
 -אמס שובייל 'ר ,"רעטסָאראטס רעד, ןפורעג ןעמ טָאה דצ סעמאמ
 פאפ ךיא) !שוכייל רענעהשמ רעד -- םיא ךָאנ סייח ךיא ;?רעטסָאד
 -אטס ןפהרעג םיא ןעמ טָאה סָאוװראפ ןוא (ןֹּפֶא טשינ ריס ייב ךָאה
 !הררש א יווװ ,עטסָאראטס א יו טריפעג ךיז סָאה רע לייוװ ?רעטסָאר
 שטבדאפענרטיור !רעקלא ןקוק טשינ ,בוטש עהעדנוזאב ןייז ךיז טאהועג
 ראוו א יז שטייד טדערעג ,ןקָאז 'ענעדייז ןגָארטעג ,ךעלקנעב ןווא ןשיט
 ,טאנידרא רעד ,יקסיָאמאזװ הררש רעד ןעמוקעג ןיא סע ןא ןוא ,רעס
 םיוא טימ ןרער ןוא ןפור םיא רע טגעלפ ,טיובעג שטשַאמאז טָאה םָאװ
 ,,,ץרוא-ךרחו  םיורט  טימ ראנ 7 !וקרישז ,ייכולס, טשינ ןיוא ,הּפ לא הּפ

 טפעשענ סיורפ א ,טאהעג בלעוועג א טָאה עבָאב-דעטלע יד ןֹוא
 5 החוחס .,,,םילחרבעמ --- ן'וא בוטחלכמ עקאט ,חרוחס-לאיטָאלַאק ןיופ
 טראה םעניא רעטעפ ןיימ השוריב טפעשעט סָאד טָאה טנייה ;קסּפי ופ
 דויח עניימ  ןריפו דעקמאז רעדעטעּפש רעד -- טגנָאמירעד ווו ,שיווילעטואק
 שכעדיי א טָאוװ ,טדעח --- בלעוועג םעה ןיא ןוא ,םיריש ענעקאבעגישימ
 םטייא .;ןדַארפיש ייווצ טקייטענּפָא ןעוועג  ןעשייז --- !ןָאק תקידצ א
 רעד ,טיילעמעדא ראפ ,ןעלדנאמ טימ עטייווצ סָאד ,סעקנישזָאר טםימ
 וו ןוא ניק ןניוא ןא ןיידא טמוק ןוא :חקדצ ףיוא --- ןלידּפ רעצנואג
 ןיא ןפאהוונידא סע זופ ןךעלטנעה יד רעביא סע טנירק ,עקנישזַאר א
 טלמשד) .,,הטוחּפ א .,.ןשָאדג א  טיילעמועהַא .דאפ פידעלפוש ןרעדנוזאב
 .(ןעגנאגעג תוטורּפ ךָאנ

 טיוב ,קיא -שטסעפ סָאװטע ?מירד ךיא ןוא ,ליטש טרעװו ןוא
 סָאד --- שטשָאמאז סיקסואטאז . ןיימ ןוא 7 יי, די ראפ ףידא ךיז
 ,שטשָאמאז ןדעטלע ןטימ טשימענסיוא ,טנָאמרעה יו ,ןוא .זיראּפ ועני ילק
 ,טרעהעפ זייוודניס בָאה ךייא ןכלעװו ן'ופ

 ןוא טכאדּפ ,טכאמ דיא ןיא גנוטסעפ םלא שטשַאמאז עז ךיא ןא
 עמי טשינ ,עטזַאלדאפ טשינ --- םורא ,,,קערש דענעפרָאװוענמורוא
 טימ ןסָאּפ --- ןלאוו ןוא ןלאוו ןשיווצ ;ןלאוו ענעכָאטשעטּפָא םשינ
 -סו ףיט - ןיא ףדָאד א ןופ ,רענלעז יא ..,רעסאוו ראק ,ףיט ;רעסאוו

 ןיא ,חחות

 יי

| 

 -ענ ,עסהואזאק ןופפ ןפאקטנאפ ,טקנעמהואפפ םייהוא לָאמא ךיז טָאה ,,דנאק
 --- ןוא ,טאהעג לווימש ערעווש וצ ,דעסאוו םָאה ןעמווושרעבירא טלָאוװ
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 ,ןשטעטראפ ,ןטאמראה --- ןלאוו יד ףיווא ,םוחא ,ןרָאװועג ןץעקנורטחעה

 א טימ ןזייוו טשינ ייז ףיוא רָאט עמ --- ,ןליוק טימ ןקע ריפ ןוא יירד

 ,רענלעז רעטנפָאװאב א ךאוו רעד ףיוא ּפֶא ןוא ףיוא טייג סע !רעטניפ

 -תיל ןוא ,ןסָאשעג 7 !ףאּפ-ףיּפ , --- רעגניפ .א טימ זייוו יא ןעמ טינ ןוא

 | ייוזא טמוק'ס !ןייד תילו ןיד

 ,טייּפמַאהט א טזָאלב ירפרועדניוא .ןןעמוָארב ךָאנ ןענייז ןועמָאדב ידו

 יד .,,ןעמ טכאמרהאפ --- ?סירָאז , ץעמ טיפש טכאגוואופי .ןועמי טונפע

 ןשיווצ .,.רעטצנעפ-שרהמחחתיב יד 'וצ יווהאז-יוו זייא םָאהב רענילבופ

 א ...טסינאטנאק א רענלעז א ןאהאפ זיא םָארב דעד ןיוא ךאוו רעד

 ןרעיוא יד ןווא טקוקראפ ןגיוא יד טימ ,ןסיודדניא דע טניפ גָאט ןצנאג

 ךאוו יד זא ,סירָאז ךָאנ ...וצ דעטצנעפ-שרדפח-תיב יד וצ טציּפשש:סיזג

 שרדמהזתיב ןווא טסינָאטנאק רעד ךיז טשבנטדאפ ,ּפֶא ווא ףיוא טייג

 .ןץענרעק ךיז טצעז ןוא ץקירא

 ןוא ךאוו ןשיווצ ,ץַאלּפ ןפיוא ,טּפַאכעג לָאמַא םיא טָאה עמ

 רע ,טצירּפשעג טָאה טולב ...ןבידטעג "יָארטס זאווקס,  ,שרדמה-תיב

 םעד ןגייווש ןטראּפשעגנייא ןטיס  ...ןָאטעג טשיינ ץכעהק ןייק טָאה

 טָאוװ :טכארבשגניירא ןרָאצ ןיא ,ןענאטשעג ייברעד זיא סָאוװ ,רעציפֶא

 -;8ָא טשרע ךיז טָאה !אטאיבער ,יעווישיז :;ןָאטעװ רידנאמואק א !דישז

 שרדמה-תיב ןווא ,,,"תונתמ: יירח , יד ןייא יוװ ...שינעפיימש א ןביוהעג

 ךיז ןעעני יזו רעובייווװ ווװ ,םיישנ תרזע ןייא נָאלק יד ,,טשלחשענ עמ טָאה

 !טשינרַאג זיוא "יידהנ לכ, --- רעשל-ןיא זױא ,ןפָאלעגנעמאזוצ

 -דאפ  ץיענרועי ..:ןה גווושראפ ןוא ןעמוקאב דע טָאה רעטיר קיצכא

 | ,..ןרָאװעג טקיש

 ,ןעמָארב יירד עלא רעטניה ,ןסָאפ יד ןופ 7 ןרעסאוו} יד רעביא ןוא

 םָארב יד ןענעמוע ןראפ ..,ןטייק ףיוא ןקירבזלננעה ענרעזייא יירח ---

 ...ןבייוהעגפיוא ייז ןרעוו ןכאמראפ ןראפ ,ּפָאדא ייז ןעמו טזָאֿפ -

 -ראפ או "ןעוועמלעש , עז ךיא ןיוא ,דליב סָאד ךיז טרעהנש גנילצולּפ

 -יקדהד ןוופ םייחא ייג ,דניק א ךָאנ ןיב ךױא ...קראמ ןטימניױא ןטקידניז

 ... ןעוועמלעש טשוו עמ, ןעמווק טשינ םייחא ןעק ןווא רדח

 יא םסעּפע יא  ,טנערב שיט ןופיווא ,שיוט וא טייטש קהדאמ ןטימניא

 רקידניזראפ דעטעקאנ-בלאה רעה טייטש שיט ןפייוא  ,?דעייפ א  ,ילכ

 טימ טלאה רעו ,(ןילת ,דענעפשי-טנוח) --- לציח דעה --- םיא יי ...רעט

 ענרעצליה א --- רעטכער דעה ץיוא ןוא ןקידניז םעדו וו דעקניפ רעה

 ךעלקערש סואימ יא סעּפע ..,רשזיפ ןיוא טיִלנ סָאוװו ,המייתח וא ןופ ל?וטש

 ...טשינ קנעהעג ךיא ...חצוה יצ .בנג .המיתח רעה ףיוא טייטש טרָאוװ
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 רע טיפ  ,עטילימ םורא ,קיזומ) רעד טימ ןוָאזינראג רשיד שיט םוירוא

 -- בעטשדַאפ יד ןֹופ ?םענאשטשעמ , ,טיילהטאטש ,,,םלוע --- קיזומ
 קילעפוצ ןעטייז סאו ,סעטדעױּט טימ םירעיוּפ וליפא ,טייק ןווא דניק
 ,רועמצ עג יד --- עק לופ ,טּפָאדּפענ --- קיראמ רעד = ףרוָאד ןוֿפ
 עבעד יד ףיוא --- ךעפעשטנעמ עטיילק .,,ןןָאקקאב םדעקייטּפא םעד לופו
 -ענרעכעלב א ףיוא ףיורא טכירק "בנג ?דודמ (?סנעמווק יד םורא
 :טע טקרעמאב עמ .,,,עטייר

 !ןסיידּטא ךייז עוו עטיר יד ---
 | .,ץאק א יו ,ּפָארא דע טגנירּפש
 לציה רעד .ןוָאלב רפוש ראפ ןופ טייקליטש א --- גנילצולּפ

 ט-עוו חמיתח יד ,רעטעמש א טינ קיזומ יד ,המיתח יד סיוהוא טּפאכ
 ...ןגיובנקע ןטעקאפ םוצ ךָאטרעד ,ןרעטש סנקידניז םוצ .טניילענוצ

 -עטיוצ ךיא ,ערדקאק יד ףיוהא יצ'כ ,טקאק גנילצולּפ ריס םדעוד
 םעד ריס טּפאמ (םטציבר רעד ,עטראה יא) טנאה יא סעּפע .,ןוצנאגניא
 ...ןרעטש

 ,,,לטחטפ ,לסחעפו ---

 יוצ ,ןרָאווװענ טנוזעג

 ףראד לסחנּפ 'ר ,ּפָא

 טשינ דע ףראד דימלות

 | ּפֶא ךי פ טקיש עמ

 ךימ

 אזא

 ןלא

 א טשיינ

 .םשיא ךױא קערט

 ,עטישפ תממ , .ןטלוא א וי טי יירא

 שיע דלאב ךימ םָאה סע

 | יי
 . וע טוָאה ץיייה

 ענ טשינ ךס ןייק זיא ןמז
 ןפימ ןרשכ ןראּפ ייסזיווייס
 דועובוִא קנשרק ןיימ ןקפ ;

 תסש ףיוש

 טקיש + ,ןבילב / / , 2

 שינ ןעמ טלייצרשהו

 ןע ליל

 ןוא }. 

 ,ם
 טעג

 וימ ווו ןוייא סע :חוריפמ ?קיצופ ץעאנ) א טיפ ליפ ,ָע אי 4 3 ן5. : : לג 5 שם ר+ : וצ

 ,טהסמענ טָאװ עמ סָאװ ,שיטקאפ
 4 טטריסיע' רעטטייא

 טשינ גנוא ןייק ךױא בָאה ןקידייטראפ וצ ךיס ,שלאפ טדָאוװ ייב טדוָאוו
 עטאמ יד .ןעיי-שטיוא ךיז רע טשוװ ,?טיבא טיירש שטאט רעהו ,ליומ  ןיוא
 טייקיור ןיימ טעז ,קילב א רימ ףיוא -עבָא םפראוו ,ןעטייוװ לי בוא לייוו
 וא ,טנייצרעביא טסוואבמוא ,ךיז טכאד ;ןרערש יד  קירוצ םיצ ןוא

 ,.,השיסשייוצ --- 

 ןעמ טדיסעהעטשיוא ךָאנרעד .לסיבא ןעמ טועה שרדמחהתיב ןיא
 טשינ טםייוו ךיא ,,.זיא ?סחמנּפ 'ד רעוװ = אוו ,ןסיוװ וצ דעמ ךיז
 .ןטענחאפ רעדֶא ,ןעזעג טשינ םיא טעמכ .ןנָאז וצי סאו

 טרעפ ליד טיפ רעש טָאה טָאוװ ---
+ "== 

 ךיוא (=

 59 ,טש לו גרָאג ,ךיז ! טמא

 ."תונתמ ייד;
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 יירפ ,טזיילעגנסיוא זא ,טוג .ןענָאמרעד טשינ ךיז טסולג סע ןוא |

 | .,.ןדָאװועג

 -- "םייה עה ןיא + ןענדעפ טסעװו,  .גנאל ףיוא טשינ רעבָא |

 וד ,..עשוהי-םהרבא 'ר ייב (!א) "גָאט ןיא העש רָאּפ א, (!טכעלש)

 א ךעלקריוו בָאה ךיא ןכלעו טימ ,רבח א ןָא ריס טפור עמ ...ןוא

 ,ןענָאמדעד טשינ ןפווא םוושב שטצווא ךימסי ןועק ןווא ,טנ-ועקשט טייצ ןעיצידלוק

 ןבָאה רימ) סָאוװ טשינ ןוא ,טלאטששג ןייז טשינ ,ןעמָאנ םחבח .ןיימ טשינ

 ,תוינוס עצנאג םורא ּפָאק ןיא רימ ןעילפ ללכ2 .טנרעלעג ןעמאזוצ

 ..טשיינ ךייא קנעדועג ?ןשוו ןוא טנדעלעג ןעמעװו ייבו דעבא ,דעקיטשרארמג

 -עג ןייד סיווא סָאוװראפ .ןעװװעג ןייד רועירפ ןיוא עשיוהי-םחרבא 'ר

 .וצ טשינ קילג ןץיק וליפא טָאה .ןעמ טנייוושר-אפ ,געדפ ךיא זא ?ןרָאוװ

 ןרמק וא ,ןעמ טגנָאז  !ּפָאקיירח , יא .ןדעג טשינ םיא טמעט עמ .תורהוב

 ,.,ןאולמו םלווע ּפָאק שענעגייא ןוופ טלאה ןווא ,רעלבירג יד ןֹופ .דע זיױא

 ...טשינ ךיז טביילג סעּפע רָאנ .םימשדארי דעסיוהג א -- ףיוא-ןביווא ןופ

 .-ָאּפס טלא ןא ןייא דיי דעטקיבאטרהאפ ,רעקיּפעקננאפ ,דעקיטכיזצרוק א

 ןופ ,ןטעדטרָאּפ ייווצ ןעננעה בוטש ןיוא זדנוא ייב ,ךעלצעל טימ לקיד

 רעד ןָאעקַאּפאנ ,טפיוקעג עיצאטיציק א ףיוא ץיענרע קילעפוצ ןטאט

 ןענונעהו .עינענווװע עטרסיק יד ,היפהפי יד -- בייוװ ןי יז ןוא דועטיירד דעד

 ,קילב א רע טפדאוו ,טייז סמיימשחארי ןפיוא היפחפי יד דעבײא רימ

 דועקידהעביאננועקי רעה וצ רָאנ ןקוש טקיק ןוא ּפֶא שאר םייא טדטנעוװ

 -וצ  .ןענַאעלַאּפאנ ןעננַאהעגפיוא ןיוזא טשייוטעג ןבָאה רימ ווו ,טנאוו

 רעדיוו ךיז טירב רע ..,טדָאו ריא ףיווא קירוצ שינעגווע טשנעה ---  סננדוָאמ

 ...טנעוו יד ףיוא טשינ ןיוש טקיק פא

 ןופ סיודא הוואג ןקיז ןיוש טכירק ,"ןשינעטנעק , וצ רעבָא טמוק

 ' ,ןצנאגנייא דייש דעה
 רע טמענ ,ךארּפש א ןענעק ןלעװװ לָאװ דעי ןעוו !םילבה ?ןכאדּפש

 ,קיניוװנסיוא ,טייצ שדוח א ןווא ,סיוא סע טנרעל ןווא ךיווב-רעטרעוו א

 ,.,ךאדּפש יד דע ןיעק

 !תומכח עדעייא ןוא--

 ןופ זיא סע טייוו יוז ,ןסיוװ עמי ןָאק ,?שמל ,יוזוא יוװ יב ---

 ?ןוז יד זדנוא

 !קזויח --- 

 -- םיירב רעד טימ ךייה יד סיוא טסעמ עמ ,טכיל א טמעט  שמ,
 "אפ טקור עמ ןוא ןעמ טמעט ךָאנרעה .למעלפ ןופ םטנדאפ ןוצינאג םעוד
 ןוא ,תומא 'ד ףיוא ;לשמפ ,טכיל סָאד ּפֶא ךיז ןופ ךעלעמַאּפ ,ךעכעמ
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 ףיוא ,תומא 'ד ףיוא זיא למעפפ סָאד זא ,ןעמ טעז ,,,רעביא טסעמ עמ
 חומא 'ד ףיוא זא ,ןעמ טסייוו ,ןרָאוועג רענעקק לימיוזא  ן'וא ?ליפי'וזא
 םעד ןעמ טלייט ,רעעקי א ןוא ליפיוזא  ףיווא למעלפ .א טרעוו
 טלּפָאפ עמ ןוא ,קוליח רעטושּפ א ,תומא 'ד ףיוא ןוז רעד וצ ךלהמ
 .,.לכי רעטוש שֹּפ א ...ןהעוו רענעפק ןופ לָאצ רעד טימ

 :רעטכעפעו א טימ סיודא רימ ןצאלּפ
 ?ןוז רעה ןופ ךלחמ םעדו ןעמ טסעק יוװ ןאא ---
 רואונ ,ןובשח רעטושּפ א ;קעבאט קעמש וא טמעט ןוא ,םֹושּפ ךיוא

 טעז יז ץילק יוװ ןוא זיא ןוז יד סיורג יוװ טסייוו עמ זא ,,,טרעקראפ
 ,גיוא ןטימ ןיוש ןעמ טסעמ סָאד ,םייוא
 4 ט 4 ט ט 5 + ט 4 9

 יח ט 8 * א אי יא יז ןי יי 5

 עו ר א = י} || ם ,,

 .ץענערפ םוצ ךיז

 -נרעב , טימ ,טקרעמאב סיוועג טָאה ריא יוװ ,טקעמש חוכיוו רע'ד

 טמו יו יו .עי טי יררש וע , שי אייל 2 4 הא ןאאט) 5 א 045 ריולפ/ לוצק ט 5 א לאז ןאגלרװ = טי יז א איי יז

= / 
 .. ןייטש

 | ?ןייטשנרעב וצ רימ ןעמווק יו
 "ןיראפ ןיילק , ןיא ןיוש טסעמש סע --- ?ץ'רָאב וואר םונצנח, } שא = שי ְק 1 * צ י 4 טמא י : י :

 ,,,הלבשח טימ

 !םיקרפ ערעטייוו יד ןיא ןופרעד

 ם

 חלּפשה קירוצ .סינאמ םהרבא .לובלימ א .הלּכשה

 דנאל-ןליוּפ ןייא ןצָארּפש ןוָא טכייה סע -- ?ץרָאט יואדנ) םינצנח,
 רעסיוא ,ךעפריטאנ) זיא ,ןעטנוצארּפש עזינ ןזייוואב ךיז ןפראד ןוא

 טי רוכיב ףיוא טכעה ןלופ טימ טָאטש יד שטשַאמאז (עשיראוו

 !ןייז טעװו דיורבעג לעד

 טמיר יוזא) זדנוא ייב ךיז ןזייוואב ךעפכעטעההשדוחהשאה ןליפוא
 ,ךעפנעמ .ןטכורפ עלא רעטעּפש יוזא ,םוטעמוא יוװ רעוידפ (ךיז עמ

 -רעד ןיוש יו ,זדנוא ןעמ טפור םורעד וא ,ןייא טציא רימ טלאפ סע וו

 ."!דעסערפ רעשטשַאמאז , . ;טנַאמ
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 -אלימיסא ןייק זדנוא ייב טשוװ ,ןזייוװאב ךיז טשוו יז זא ,חלכשח יד

 זא ,ןייז ןָאק סע ,ןגָאט זדנוא ייב ןָאק סע ,ןגָארט טשינ ןבדאפ- עשירָאמ

 ננאל ןיוש ןיא סע :;ןדָאֿפ יד ןיא קידנּפאלק ,טכער טָאה ןדואפחסאס

 ןיא רעבָא .סאג ןיא ןיינוצסיורא טייצ ןיוש ןיא סע ,ףראד עמ  !גָאט

 ןריצאפש טמעדָאעג ןיפ ,טשינ םלועה-תומוא יד זדנווא ףיוא ןטראוו סאג

 וצ סָאװ טשינ זדנוא ייב לייוו-דעד זיא ןהָאווָאדַאכ עמאזניימשג ןווא

 | | ...ןדייר

 ,לטלעוו טצענעהגעגּפָא-ףראש ,רעהנוזאב א ןוא ןיראּפ ןיילק

 זױא סע ןוא ,ןשימ וצ ןצעמע טיימס ךיז ,ןייא טשינרָאג טאפ סע

 | | !ןעמעוו טימ ָאטשינ

 קראמ רעקיוקעריפ  וא -,ףיי רגינעק שיטאבעפאבזשידוי דעדנוזאב א

 עטריקורב ייווצ ןופ בדעז-יתש יא טימ (רעטעּפש יוצ ןעמוק ןסאנרעטניה)

 יד ווו ,טקנוּפ ןפיוא ,טָאטש ןטימ ןיא ,לשמ? ,ךייא ריא טעטש .ןסאג

 ןטימ טואדטסינאמ םוצ טכיזעג ןטימ .ןעמואזוצ ךייז ןןפיופ ןסאג :עטריקורב

 ,עטצענערגעגּפא-ףדאש ,עצינאג יד ךיז םורא ריא טָאה --- ,םערוטזרעגייז

 | .הכופמ | עשיטאבעלואבדקיוור

 -- גָאט ןופ ;נהָאט םוצ ?סענ לָאמש א -- ךיז ראפ ריא טאה

 | ,םָארב דענילבול רעד וצ ,סלָאמש א ךייווא

 -- לָאמא .,,םִאדב רענרעבמעל יד --- ךיז רעטניה סָאווטע ,םטכעיר

 ןיחא ,סאּפ ןשייהנעלסיוא א ןעמ ףדראה טנייה .גרעבמעפ ןעוועג טנעָאג

 ,ץעטערנ רעד ראפ ןוופ ,ווָאשאמָאט טימ אצוי ןענייז רימו ;ןעמיוק וצ

 ."לארשיעמש} טפ ץועדיזער רעד ןיא

 .ןעמדאלאק -- לאוו ןרעביא ןוא ןיא ,ןעמָארב שדייב ןשיווצ

 טימ טקעדעג ,עטצעזאב לגיצ עטיור טימ ,עטסעפ ,עסיורג ןדאשָאק

 | .ןזייא

 רעהו ןופ ,לטרעג יא ,סָאלש םוצ סאג !ענאווָאקורב יד| טריפ ,סקניל

 ,רעזייה טימ טדעיומעטמוחא קיטנאקיירד --- ןטניח ,ןפָא --- טייזרטאטש

 ,עכעלננעטוצ רעייז טשיע ,גנעגכרוה ייווצ .ןעניווו ןרעציפא יד ווז

 םוצ ,ּפָארא עסָאפ א ן'וצ ןהיפ סָאוװ ,לקניוו יד ייב ,רעזייה יד ןשיווצ

 וצ טפיוק ץלא סָאד ןוא ,ןטאמדאה ןוא ןליוק ןופ ץאלּפ םוצ .,זיוה-ךועצ

 ,ךיז רעטנייה טָאה רייא סָאוו ,םָארב רעטישרבעש רעה ייב טאמעסאק םווצ

 עלָאמש םָאד -- ,עיניפ רעחנוד-בלאה ,דעבלעז רעד ףיוא --- ,סקניל

 יד -- בולק-ןהעציּפֶא דעד ;ךייט םוצ ,זיוה םלעטידטַאמס םוצ 5 עוו

 ,רעשייוו ןוא ,לושטייד יד --- בולק ןראפ --- ,עינאדבאס עיַאנדָארָאװאֿפב

376 



 ,ל"גחוא ןדייבעט ענַאיזאק | ,ןלאוו --- רעהיוו טָארב רועטח עבמעפ "ועד -ָש

 ,..םריירקעגמור

 ?ןקאילַאב ןופ טָאטש ןיא רימ ןנָאה ןעמשיוו

 עטנייא דעצלאטש-ליטש יא טימ טפיוקראפ אוו ,רעקייטפא םעד

 = ךועומ .סָאד) ןטנעמואקידעשו -- הררש םענעפוקעּפָא ןא ןוופ טייקנטלאזה

 +ע ביורא ,ךיז טציז ןיא (ךעטואוו דעטיב ןוא "?קנערט דעטיווה טייג

 טימ ךוב א ,םרעטעלב ןוא  ,ןוירא קראס ןיא לקעטאצ .ןפייוא ,טייצ טָאה

 בוטש ןײא ןדיט-ןביוש יד ןענייז .,םיכלמ) !עשיליופזטפא  ןהפ רעפיב

 -עטכעט ייווצ ןיא בייוו סָאה .ענאיג יד טדָאד ןופ ךיז טדעה ,ןְפֶא ןוידא

 -סיוא יירד יוו ,ךעפסעה דעטכעט שהייב טיימס בייוו סָאה ןעטייז .ןליּפש

 רענייז ןז רעד -- .ןייש טשינ ןליּפש ןוא םכענ עצראווש .ענעגיוצעג

 ,ץיענרע ךָאנ טרידוטש ,ןטערטחאפ לָאמא םיא םעוו סָאוו

 ןסיורג ןטימ לזייח ןיא טניווו סָאוו ,רעטסיימ-רעחעקנעמיוק םעד

 ןטיימ קידטליּפש ןטנוױא--עטניוו ייד טננעדרבראפ ;לושטייד רעדו ןובעפ ףיֹוה

 -לטרעט ןױא (טוא ןפיוא --- סנטסקינייוו ,אטשינ דועדניוק ןץייק) בייוו

 ןוא ,ףיוה ןױא לטרעג ןייז טייצ-סננולודפ טצנאלפ ןוא טצעז ,?טדשעמ

 ןעילב ,עטעיצרָאּפ רעד ףיוא ,קראפ ןייא לאמא רעומוז ךיז רע טזייוואפב

 -טירט רע טכאט ןכאט ןוא ,ךעלעקעב יד ךיז ןעפטיוה ,ךעלעטייױא יד םיױא

 ץעמ טכייוװ --- ,עטעביוהעג רעויקבלאה ,עכייוו ;ןראסיר ףיוא יו ,ךועפ

 ןייז לָאנ ןדלוש ןייז טשינ !ןשוס וצ ךיז --- טייקכאווש א טָאה ;םיא

 -שיוװ אזא !טשינ ןניזא יד ראפ טעז רענייק םאוו ,םכייוװ "ןטאה אב

 רעטרעוו רַאּפ א טדער ;"ט'עמ ח--פ--כ---א, םיא יז טעטש קאינ

 !שידיי

 -ףעלרעכעק רָאנ ,ןקיצרַאה טו םעד ,יקסנישוקס דאמטקאד םעד
 וידד ןֹוא שיוו א -- ךיוא -- ?טסענילעטניא ,/ ןטלא) ןקידנעמיוש-קינדאצ יה נפ: ליע 1 / ָג 1 : ישו נר 8 :

 .טּפעועגפיוא -- ןיִלֹא רע ןוא .טכענ עצראווש --- ךיוא ,רעטכעט

 טנזואז אפ .טנפעעט טשינ רעמ ןא טכאמדאפ ךוב סָאד ןעמאזסע ןכָאנ
 ךרוח טייג ,ןיידא לָאטיּפש ןיא טסוק קיניװטשיא טקנעהעט ,ךאפ ןייז
 טקוקאכ ןווא ןזייוו טסייה ,קיקב א טכראוו ,ןטעב ןעייר ייווצ יד ןשיווצ
 יילעצנַאק ןיא ךיװ םזָאל ןוא ,םקניל --- יב ,טכעה --- ,גנוצו יד
 טעּפמיא טימ טביירשראפ ,שיט םוצ טסופ ,ךָאנ רעשדקעפ רעד ,ןיידא
 טיג "וועהקאשּפ ,שאמ,} -- ןוא לאמאטימ ןטּפעצער קיסיירד עכעפטע

 ,.,רעשדסעמ םשד רעטיוא

 טשינ -- ,ןעמוק ןייז ךָאנ ןיצידעפ רעה ןוא ןעשענ ןיא סע טָאוװ

 ןטנאילירב יד םימ ,עמומס עטלאק עכייר ןיימ וזא ,רעטעּפש ,ךאז ןייז



 .ןיילק םי ,,,,ב ,י ,לרעּמ שימ טי ינעגסיוא ,פרענקעק ןטימ ;ןדעיוא יד ןיא

 ףיווא ןעגנערבּפָארא טעוו עמ ןוא ,ןרעוו קנאדק טשוו ,לבייוו קידלכיימש

 טעוו טייהטמיראב ייד ןוא ,עשיראוו ןופ טייהטמסיראב .א םויליסנאק א

 ןּפאכ ,ןטלאהנייא טשינ יקסנישרקס ךיז טעוו --- ,ץראה סָאד ןדעהסיוא

 :דעטכעלעג א טימ ןןצאלּפסיורא ןווא ליומ ןראפ טנאה עכאלפ יד

 ?ןצנוק יעצראווש יד ןייא ךיווא טסביילג וה ,אנעפָאק ---

 | ?ךָאנ ןעמעוו

 ...עיוצ תבשי יא רָאג ,ךיז טכאה ?יוג-תבש א .רעמ טשינ קנעדעג ךיוא

 -םייב-ץנַאה טשינ ,עטלַא ןַא ןעמ טפור יױזַא --- ?ייּפַאֿכ , א סעּפע

 טָאטש רעד רעביא טייג סָאוװ ,?יײּפאל, ענעפורעגניוזא ,עָארג ,עקידלכש

 יד טימ ,דענניפ ץיּפש יד ףיוא רָאנ ,סופ ןופ לעטששנ ןצנאנ ןפיוא טשינ

 -בלאה ןוא ןגיוא עקידדעסאוו ,ּפָאק ןעארג ןטימ ,רעיוּפאק ןלאב-סיפ

 -- ךיילג ,ףיורא ּפָאק ןטימ ןוא ,ןייצ עמודק ייווצ טימ ,ליומ םעינעֿפָא

 וצ ?ןפאשאב ךימ ֹוטסָאה סָאװ זצ :הנעט רעּפמעט א טימ למיה םווצ

 טשינ ייּפאק ןיא יצ ,רעכיז טשינ רעבָא ךיא ןיב --- ?סענָאלדָאּפ ןשואוו

 ...דנױקה שידיי ןזיק

 ייב ,סעיוג עטקא ןציז ענעיצדָאּפ רעננאק רעד ףיוא ?ךָאנ סאו

 ףיט רעד ןיא ,.,םטעפ-ריזח ןוא סעסאבלעק :עצדאווש ,עניד ןופ ןלשטש

 דואפ זיוה ךעלטסידק א -- טאדטסינאמ םוצ ענעיצדָאּפ רעקניפ דעד ןוופ

 ןןעמ טעז רענעמ) סעיונ !עטסא סיורא טרָאד ןופ לָאמא ךיז ןטיש !עטלוא

 טימ ,עטדיילקעג ץראווש ,ענעגיובעג ,עכעלדנילב ,עטרעקיוהעג ,(טשינ

 ,טסורב רעד ףיוא ןציירק עצדאווש ,ּפעק יד ףיוא .סעקּפיצ עצדאווש

 ןוא ,זדלאה ןפיווא --- ךעלרינש עצדאווש ףיווא "םעקדָאשטאּפ , עצירואווש

 סעּפע טלמרומ ןיוא ,ךעפזייב סעּפע טמורב ןוא טרעּפלָאטש ןווא ,טייג סע

 ...קירוצ ןוא 'וצ רעטסיולק םוצ --

 -רָאפ ןופ רעלומ א ,"עדעיד , ;ןיא טָאטש ןייא טסאנ רעטּפָא ןא

 יוװ ,םינּפ לעג קירָאה א ,טֿלָאגעג טכעפש קידנעטשי ,רעכיוה .א ,טָאטש

 יד םימ ,סענעיצדָאּפ יד רעכיא טיינ --- ,דלעפ ןטינשענּפָא טשדע ןא

 ןוא ,ךיז ראפ ,ךיילנ ,קידנכוז פול רעד ןיא סעּפע ,ןגיוװא עטלפעונדואפ

 עמורק עטנאל יד טימ טדעּפלָאטש ..,טנוזיפ ענעסירענּפא ,העופב-השורק

 יד טימ טעּפעשטראפ ,עטָאלדָאּפ דעד יוא טניפ סע סָאוװ דעביא ,םייפ

 טלעש א ,ןלעטש יד ףיוא סביוא ןוא לנייב טנעה .עטרעּפמולעגמױא

 ;:טגָאז עמ .ןעמעוו טשינ טדעה רעטייק ןווא - ,?יומ ןדעביא םיוש טימ

 יירעלומ טימ טָאה רע סָאװ ,טלעג ןייז םיא ןבָאה סָאוװ ,דניק ןוא בייוו
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 א טימ ,זיוה ןטימ ;ןעמונעטוצ ,ןרָאוועג רוכיש ןיא דע ןא ,טנידראפ

 ...רקפח םזָאלעג ןיילא םיא ןוא ,דלעפ קיטש

 טוייוװ ,יקסיאמאז טאנידרא קרא ,טשיינ רימ ןבָאה םיצידפ עטכעה

 ןסייוו ןיוא 7 תובאחרטק, ףייוא לָאמא ,ןעמ טנָאז ,טמוק ...טשינ ךיז רע

 ןוא זהנאהב ,ענרעפַאטש ,ענרעזייא ןיא ןניפ ייז ווז ,ןיירא רעטסיופק

 -םיוקק ןיא ךייח רעה ןיא ןענשעה ןווא ,רעלעק יד ןיא סענמוהט שעטנרעמפיז

 ּפעק יד ףיוא ךעלמיירטש ןימ א טימ ,סעילעד ןיא ןטעהטדָאּפ סא רעט

 ,לָאמא .ןרָאסעסַאּפ ענייז ןעמוק טּפָא .םיפ יד ףיוא לוויטש עלעג ןוא

 ןייא .,טּפוטששנסיױרא ייווקיצניױא ,ןעוועג ןדיי סע ןענייז ,,ןשמ טנאז

 -ךרעפ ןווא -טייר ףיוא לָאמא ייז ןעמוק ,ןבילבעג עיסעסָאּפ א ייב ,מ .י
 יד ,ןטפעשעג-ןזייא = יד יא --- ררעמעמ ,ןייא סעּפע ןפיוק ,ךעעגעוו

 רעדָאמ ןקיצנייא ןיא ךיוא לָאמא ,,ןעלדנאה-לאינָאלַאק ןיא .--- ןעיורפ

 -ענרעביא עקיד ייווצ טימ הנמלא שיר א טלאה סע סָאוװ ,ןיזאנאמ

 ןוא (ןיידא ןעמוק ןהעציפָא ;טדער עמ עכלעוו ףיוא) דעטכעט שנעפקאוו

 -אווָאקודב רעד ףיוא לדנאח-ןייוװ ט'נ---ק ןיא גָאטומ א ֿלָאמא ןסע ---

 / | סאג "ענ
 ,קראמ ןפיוא קיטנוז טמוק סא ,,,םורא קלָאפ-|רעיוט .סָאד טכיילב

 -רעטנווא ליטש א --- ,ןקירא דעטסיולק ןיא ךָאנ אטח רעדעי יןוא קיטנוז

 ילעב ןעטלא יד טור ןפאב "אישו א דעה ןוופ טשדע ,,,סָלָאפ קינעט

 יד ,פָאט שיילפ םוצ ,םירצמ  ךָאנ ,לָאפא רימ יוװ ,ריא ךָאנ ךָאנ ןעק

 ךָאנ ןבעל ,ןָאט ןצ סָאוװ טייהיירפ דעד טימ ,טשינ ךָאט ןסייוו --- שננױי

 ,ששעּפ ךָאט טגירק עמ עכלעוו ןופ ,עטקא יד ןופ העפשה דעד רעטנווא

 ,לםיה א ןא ,דרע רעה וצ פאק ןטימ ץידפ בער טשינ טסירג עמ ףיוא

 -םוא ,קיטנעהּפָא סעּפע ייז ןענייז טָאטש ןיא ...קידנלאפוצ ינק יד וצ

 יד ןרעוו ךעלרעפעג ,ּפערט ףיוא קידנרעּפלַאטשײשימַאק ,קיקעהש קיוה

 יצ -- "עיזיווערבוסמ רעד וצ ןעמוק ייז ןעוו ,ןאד דאנ טיילשגנוי

 ךאט עשירעטילימ ןיא ,טיירפאב םישזעהחףרָאד ןופ ,ןעמונענוצ ;םידצמה

 א ,האפ א ייב דיי א סיר א ,"ןפעצקוס , ןעמ טכאמ ---  ,ןיירא טשינ

 "יוו ןוא .,,קנעש ןייא ביוש א טקאחעגסיוא ;ןירעציז א ייב לנייב א םאב

 גנאל טשינ טשרע ןיוא םָאוװ ,דיי ןראפ ץרא-ךרה טיימס ןוא ליטש דעד

 ןעקשַאמ טימ ןעמ ןזױא ףרָאד ןוא ,ץירּפ םעה ןוא םיא ןשיווצ ץענאטשעג

 םימ ךיז ןעמ טאר ,טשינ :אפור ןייק וצ ןעמ' טייג םיא ןוא ,"ךלוחלס,

 ...ףרוָאד ןיא ררוובכ רעד ךיוא טפָא ןייוא א רע ןוא --- ,טשינ טאקאווחא ןייק

 ןרילימיסא ךיז "םאכ , ןטימ

 .טָאטש ןיא רשטילימ סָאד טניילב



 ַא, .ענעיצחָאּפ .רעד רעביא טשינ ןליפַא ןעמ טזָאל טאדלָאס םעד

 ,סלבעכהקעפ יד ,ןחועוצ פא דעטונוא יד .,."ןגיוא יד טימ טנחקל  ,קיזמ

 ןוא -עקלא ןרעדטנוזאב ןױא דעקנעש להנעמ ייב ןוציז ,דעשיטייל ןיוש

 טרָאד ןרעוו סָאװו ,ךעלעזדלעה יד טימ ךעלקיּפוּפ יד ןקעמש ךיז ןזאֿפ

 וצ רעטכָאט יד ןָא ןדייד -- ןוא ש"י טימ ייז ןעקנירטראפ ,ןטָארבעג

 | ...יז טיידפאב םיוק .,.,.דמש

 ,,,טשינ רעטילימ סָאד זיא "טפאשלעזעג, ןייק

 ...ןרעציפא יד ןביילבי
 ןענ-ק ייב ןייוו ןעקנידט ייז .,:אשמוחענמ ןיֹוׁש ןעמ טָאה ייז טימ

 ערעייז סיוא ןצידק ,רעזעלנ יד ןעקנידט ןכָאנ ןכערבועצ ,זיוה-זייוו ןיא

 -אמ דעה ןיא לגיּפש ןסיוהג ןפיוא ךעלרעטניפ  ענעטנעמיד יד טימ ןעמענ

 ,רעניילק ס'עק ןגרואב ייז ,רעטצנעפ ןופ ןביוש יד) ףיוא ;םאר רענענַאכ

 ,טפֶא רעייז "ןעוויב, ייז ...ךעלכיב עשיסור דעטכָאט דעליטש ,רעדנַאלב

 -עדָאמ ןטנָאמרעדה ןיא "יוזא טאלנ, דעחא דעבייוו יד ףיװא קידננעדפכָאנ

 ךָאנ בָאה ךיא סָאװ) ןוא ןתרגוב ייווצ יד טימ חנמלא רעה ןוֿפ ןיזאגאמ

 | ...עשט'הנוי -- ןוז םעד (טנָאמהעד טשינ

 רעד ךיוא ןענייז ייז ..,ןןעמ טדער ,טגָאזעג יוװ ,רעטכעט יד ףיוא

 רעקידנקאנק ,רעסיורג א ןעוו} :רוחב-הבישי ןייא טשינ ןופ ערהזרצי

 ןיילא ,רעבלעוו טימ סנייאצלא ,ייז ןופ ענייא טימ טרָאפ עמ ןעוו ,טסארפ

 . ןוא ..."רעטנענ ,רעטנענ ...ןקורוצ ךיז זומ יז ,טלאק .,,.דיוב א ןיא

 - טיור יא ,רעטצעזענּפָאדא ןא ,רעקיד א ..,םואימ תמחמ הצקומ --- עשט'הנוי

 לגענ יד טימ ךיז ןצארקסיוא ןייא ןיא טלאה ,עדרָאמ עטלָאנעג א ,ףוצרּפ

 יד ייב "שמשי-ןטאליש , ...עדרָאמ רעטלָאנעג רעד ןופ ךעלדעּפנייוו יד

 ,..ןדיימ-טסניד טימ ךיז טרבח ןוא ךעלווירב טגָארט ,ןרעציפָא

 : | ...אנקמו לסיבא --- טייהרעליטש ווא! ---

 ןעטיּפש ןִא ךיז טבייה סע ,ךָאד ןווא ,טלעוו עדמערפ א --- ייס-יוויייס

 ןענייז ןקואילאּפ ..,ןקאילאּפ ןטעק ,םולשו-סח ,טשינ ...גנויצאב ?קיטש א

 ןופ ןוחצנ ןראפ טנַאזעג םילוהת ןבָאה רימ יוװ ,זיא גנאל יו !עסייז רימ

 | | !?הרירמ רעטייווצ רעה

 ןגיוא יד ראפ רימ ןבָאה קאילאּפ ןטנפאוואב ןייק ,לייח שיליוּפ ןייק

 -טסָאּפ רועד) ןעמוקעג 'עשעּפעד עמייהעג א זיא גרעבמעל ןופ ,ןעזעג טשינ

 שטשאמאז זא ,(עדאקראהענעיצדָאּפ א ןופ רעיומ ןיא ךָאל א זיא ןטסאק

 -רענייז ןופ וליפא ,ןעוועג טרענאפאב טשינ וליפא זיא סע ;ןעמונעג זיא

 ...ןעזעג טשינ קאילַאּפ ןטנפאװאב ןייק םורא ןוא םורא ןעמ טָאה לקענאג

 .ןעוועג .לייח :שיליוּפ ,ךעלגניי-שרדמה"תיב ןוא -רדח ,ךעלגניי ,רימ ןענייז
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 -איב ןופ .טשרע ,רוחב א ;טאהעג אנוש ןקיצנייאנייא ןצנאנניא ןוא
 -ימ ןבָאה .גיוא ןייא ףיוא ןדנילב ַא/ ;ןעמוקעג) רעטעפ א וצ קָאטסיק
 ,פָאמניא יוזא ןוא ,,עטייווצ םָאד םצא ארקעגסיוא טשיתריש עקאט םיא
 -סיוא ךיז םיוק ןוא } געלעג גנאל םישדח זיא רע זא ,ןכָארבעג רענייב יד
 טקיש רעוו ?ןטאיווָאּפ קינקאשטאנ -עשיליוּפ רעד זיא רעוו ןוא ,,,טקעלעג
 ןוא  ,ענעבילקעננעמאזוצ רעדיילק םימ םיורב ןיירא דלאוו ןיא סיורא
 -רַאפ) א ס'מ ,י ? עטעבנגעג זיוהזדעצ ןופ ,עיצו ;ומַאו פםובא ךיוא לָאמַא
 ,םיא טָאה עמ ןא ,רעטָאפ םעד ,עקאט םיא םָאה סָאװ ...ןוז (רענערָאל
 ןשיסור א ענעשעק ןיא ,טּפאכעג דלאוו ןיא ,עשראוו ןופ קידנרָאפקירוצ
 ןוא ייח ןלעטשוצוצ טקאדטנַאק יא -- לוויטש יד ןיא ןוא ,ןענופעג סאּפ

 ...ןעמוקעגנָא דָאהג !ןעמונעגּפָארא הילת רעד ןופ --- ןקאזָאק ראפ רעבַאהח
 ןרעציפָא טימ ךיז טפעהט עמ !  ןדָאירחַאּפ --- ןגעווטסעדנופ ןוא

 שיסור א ?כיב) א ...קידווענח  ןענויז רעטכעט עשידיי ...?ושדטייר ןיא
 -רקּפ, ךאנ } ..שיסור ןענרעפ וצ ןַא ןעמ טבייה ךימ ליפא .,,ןןעמ  טגרָאב
 סשטעהפ ןופ ןפיופטנא ךיא זומ ,שטייד  ףיווא ?ףרָאדנעלַא  ךָאנ ,"יתדקּפ
 ןכלעוו ןופ יו (קלָאּפ ןיא "רעביידש, א) סרערעק ןופ ןוא ,קיטאמארג
 ,., אכווויס , טנָאי סע

 דיז טסייד) סב בעווניפש סָאד --- גנילצולּפ ןוא ,םעּפע ךיז טוניּפש סע
 !רעבויא רעבוא

 !פוב5ב א ןעמוקעג

 ...טסקאוו יז ןוא טנאוו א ךיז טקעטש ןרעציפא יד ןווא זדנווא ןשייוװצ
 דו יו צ| ,טייטש ,ןעניווו ןרעציּפָא יד ווו ,סָאלש ןראפ לטרעג ןייא

 ,ךיז טייטש ראפ ,טכאוואב ,קלָאּפ ופ עסאק יד ,ךעלמייב שנירג 'עניילק
 : ענייז ןיא רע טמוק .טנּפָאװאב סקיב ןוא דרעווש ןיא ,רענלעז א
 !רע טסיׂש --- תומא

 טַאדלָאפ ןיימ ,ןעלסקעוופא םיא טמוק עמו ,גָאטרוַאפ ,לאמנייא ןֹוא
 == עסַאק יד .ןדניוטעג קָאז יא ןיא טניל ,רעוועג ןצונַאה ןטימ ,רעוויק ןסיפ
 !זדנווושראפ --- טלע ןטימ לטסעק ענרעזייא סָאד ,,ןכָארבעטפײװא

 עח דעטניה דעיוּפ א נאט ןבלעז םעד טניפעג לטסועק ענדעזייא םָאד

 ,ןפרָאוועגניירא וָארק ןיא ןוא ןגָאלששגױא ,טָאטש
 :טייטאב ץלא םָאד םָאוו -טאטש עצינאגנ ידו טסייוװ

 -עג א ,ןסנָאװ עקיציּפש עננאל ,ןאמ רעטלא ןא -- קינװוָאקלָאּפ רעד
 -  סופ רעטּפעלשענכָאנ ַא ,ךעלענויא עקידנפידט ,ּפָאק רעטלַא רעטלַאג



 -- "עליו, יא ןוא םולב ןוא ךלימ בייוו גנוי א טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד

 ןיא ןוא ןילבול ןיא ךיז טביולס ,רעינאּפמאש טקטי רט ,ררעפ ףייווא טייר

 ףיוא רעהלעוו ןיא ןתעל-תעמ עצנאג ףיוא ןדנווושראפ טרעוו ,עשראוו
 ןכאמ --- ריא םורא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןרעציּפָא עגנוי יידד ןוא ,,,סקינקיּפ

 -עסקעוו יד ןועמ טשייוט ןימעט םוצ .,.ךעלעפקעװװ סיווא ןקעטש ...תובוח

 | ,..ןלָאצ לָאמא זומ עמ זיב ,טשיוטעג טהעוו גנאל 'יוזא ןוא ...ךעֿפ

 רָארטסָאק ןופ טאדלאס רעשירפ א ,יִאווָאסאשט רעד ךיז טָאה ייז ראפ

 | י ר ...ןקערשרעד טנָאקעג --- גנוי-ןרעיופ ַא ,ַאמ

 ןופ דענייא זא ,טרפב !סָאלש רעד טשינ רעבוא ,טסי יו טָאטש יד

 | - ...קלָאּפ ןיא רָאטידואא רעד זיא ןעננוי-בעל יירד יד

 ,.ןירַא טעמַאזַאק ןיא לכ-םדוק ןעמ טפרַאוװו רובינ רעמַארטסָאק םעד

 -ָלָאס ןטיוט-בלַאה קעהשו .דַאפ ,ןטקיטשרערזבלַאה ןפיוא ןלַאפו געוז ןרעביא

 טכעוושדאפ -- סעבלָאק יִד טימ ,ןדרעווש יד טימ ,לנָאה יוװ ּפעלק טאד

 טרעלק סָאלש רעד !יימרא רעצנאג רעה ןוֿפ קלאפ ןצנאג ןופ דובכ םעד

 ןוא טיורב ףײװא געט ייווצ ןייוש טאדלאס דעד זױא ?ןעמ טוט סָאװ ;ץלא

 -אב גָאט ןטירה םוצ טשדש ןוא .,.רעסאוו ןוא טיודב ןא .רָאנ ,דעסאוו

 טימ ןטאדלָאס ןופ גנוטיילגאב רעה ןיא רָאטידואא רעזדנוא ךיז טזייוו

 ,,,טביירשראפ ןוא טגערפ רָאטידואא רעד ןוא ,טסיימש עמ .,,רעטיר

 ,..עטעוװרָאבו ,..גנילוצולּפ ןעמוקעג ,,,םיבונג עשידיי :טנָאז טָאדקַאס רעד|

 טשינ רעירפ לָאמנייק ייז טָאה רע ...ןפרָאוװראפ ןטניה ןופ ןקאז םעד

 = -- ןוא .,.תוואּפ ןוא דרָאכ ..,ןדיי דָאנ ...ןעזעמ

 ...טולב םעניא טייגראפ

 רָאטידואא רעד ,טנַאקעג טשינ יוו ייס ןביירש דעטנוא --- ,סנייצלא

 ןתכ ,,.לָאקָאטָאדּפ םעד קינווָאקלָאּפ םוצצ טקיש ןווא דעטנוא טביירש

 : יי ...םותחו

 ייברעה ןעטייװ סָאוװ ,ןטַאדלָאפ יד ךָאנ קינוואקֿפָאּפ רעד טקיש

 | .ןעוװענ

 ?טרעהעג טָאה ריוא ---

 !ַאנשטָאט קואט) ---

 - ?סָאוװ ---

 ...ןבירשעג טָאה רע ---

 ...1ןבירשעט רע טָאה סָאוװ ---

 .(ןסיוו טשינ ןענעק רימ) !טאנז םינָאמ עינ --

 טרעהעג טוגו טשיינע ---

 סיטי /) אנשטאט קאט ---
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 ?טרעהעג טָאה רָאטידואא רעד {וא
 !ינאשטוא ,שרעדנא סעּפע זיא רע =
 :ךעלזייב ןיוש ןֹוא|

 ?טרעהועגי טוָאה רו ---
 ,,,םתתסוח" ןומו ----

 !!ףראש ?שוריפב טעוָאז ---

 !ָאנשטָאט .קואט --- 
 !?ףיורעד ןרעווש ---
 ..,ןסייװ טעוװ עמ זא --
 ?ןדועווש ךעלדע ---

 ,..אנשטָאט קאט ---
 ,,?םיבננ עשידיי, ---  טביילב
 ,,,טָאטשדינ רעד ףיוא עטיווא - / שרבעש ןיא םוופת רע טציז --- ,ןעולאקאב ימי טלעוועג יא טעמננאב ,?נניי א ךָאנ ,ןלָאוועג םלענ לדוד לטששי א ןעוועג !ָאטשינ :טַאוטסינַאמ רעד םרעפבנע ,..טאטש ןיא םיבונת עשידיי ץעלא ןופ ןסעהדא יד ןקעטשרצ דךימו-ףכ -יח טאדטסינאמ סָאה לָאז ,םיבטנ עשיריי טעבטנאכ ןבָאה ןזיוועטסיוװא ךיז טָאה סע יו ,עסאק יד תויח ;םא אדטסינאמ םוצ ריּפאַּפ א רקאב םייג
 ,טָאטשזייג --- ןייז ללא ---

 ,,,לאוװ ןיא טאמעוואק ןסאמ "רעטצנופ ןיא ןיירא ייז טיר אוו עמ ןֹוא ,ןטייק ןיא טָאטש יינ רעד ןופ ייז ןעמ טננעדב ,עטנכייצ"אפ יד ךָאנ ןעמ טקיש .,,חמישר א ןעוכ טכאמ
 !ןטייצ עקילאמא טשינ ,רעסאוו ןפיוא למיוב יוו ,סיוהא עו תמא רעד ,ייז ןעמ טקיוראב ,,ןייוועג א םימ ןיידא טָאמש ןיא דעדניק ןוא -שבייוז ךלואב ןועמווק
 ?ןעוועג טשינ םייח רעד ןיא ראנ טכאנ יד רעבָא ךָאד ןעטייז ייז,
 ,טרא ןופ ןעמָאנ םעד טגניקשהאפ ןוא ..?ןיא חבנג א טאהעג םָאה רעניימ,

| 
 ,,?ץיודפ+ םייב ףרָאד יא תוחילש ןיא ןעוועג זוא רעטיימ;
 א קשווא יוזא רעבָא טייג ..,?סיבא ןציז ייז ןלעוו ,ךָאד ייז ןעונייז םיבנג ,ךעפקריוװ ןווא ...ןהעטש תורש ,ןגָאז םָאד ייז ןלעוו ,טוג ךָאד זיא

 !ועוועט חדומו --- | | ;לוה א סיורא ;נילצולּפ ךיז טזָאל סע ןוא ,ךאוו א ךָאנ ,ךָאוו
 | !טיינעג ;ןרעיוא יד וצ רעבָא טמו ק ...ךעלנעמ טשינ
 לנענ יד רעטנוא ,..טזַאלעג סעוורָאב םעטי פא ענדרעזווא ,עקייה ףיווא



 ןעמערב יד ןופ ראה ...ןסירעג ךעלקנעווצ טימ סיפ יד ןופ לנועט .,,טנערבעג

 י | ...טּפוצענ

 | ייירעדניק ןוא רעבייוו ןופ הללי א -שטייוו

 ?טביידש רעוו .םעינעשַארּפ ןעמ טביירש ,טשיינ ןיוש ןעמ טנייווש

 יב | ....ג .פ טאקאוודא רועזדנוא

 ר ןעק ,שייסור רע טביידש .,,קידוצ ןעמ טקיש ,שיליוּפ רע טביידש

 -טָאמארגשינ ָאֹּפ :קידוצ רעטייוו ןעמ טקיש ,טשינ שיסור ןייק ךעלקריוו

 | | | ...יטוסָאנ

 ןעמו טסיג  ..,טשינ ראט רש ,טשינ ליוװ דע ,,,רעדועֿפ ןיימי ןעמ טפויר

 א -- עטרעפ א ,עטשימעג א עטירד א ,עטייווצ א ,הסוכ ןייא ןיירא םייא

 ,לוקי .א .ףיווא ךיז טנייוועצ רערעֿפ ןץימ .טשיימענוצ סעּפע טימ עטשימעג

 דָאג , ,ןבועל סָאד בי5 זחנוא םָאה רע ,ןביירש טשעװו רע .ןשוק ךיז טּפאכ

 ,..טביירש רע ןווא ;דיביס ףיוא ןייג וצ דיי יא ראפו "ןוָאט

 םיא טָאה עמ .,,ןרָאװװעג םלעט רעביירש רעד --- גָאט ןטייווצ םעד

 ואקירּפ א ןעמוקשג ,טקעוּפעג טָאה עינעשארּפ יד רעבָא ,ןעזעג טשיינ רעמ

 "טסיגאמ ןיוא ןנעדפרביוא ,םיסופת יד ןגעערפרעביא לָאמאכָאנ :דעכעה ןופ

 | ...םָאטש ןוופ בר רעד ןייז לָאז ייברעד ןוא ,טאר

 ייז ;להאוו השמ ' ר ,בר ןיופ טרואוונגעק ןייא ,הדומ ךייז ייז ןעוני יז

 ,טקאהעטפיווא לטסעק סָאד ,,,טביוראב עסאק יד ,ןפרָאווראפ קאז םעה ןבואה

 | ...ןפרָאוועגרעטנװא

 :טנערפ להאוו השמי 'רי

 ?טלעג סָאה ןָאטענניהא ריא טָאה ווו  ןווא --- 

 ףראד זאקירּפ ןטיול זא ,םאזקרעמפיוא רָאטידואא רעד םיא טכאמ

 טָאה העד ןייק רעבָא ,"עיווטסטוסירּפ ,ַאניװַאר ,ָאוועי וו :ןעשעג ץכַא

 לָאקָאטַארּפ םעדי רעביא טזעֿפ ןוא .טשינ רע רָאט ןנעהפרעביא ,טשיינ רע

 ?אנ-עיוו :טנערפ ןווא

 ...ָאנרעיווװ :ןהעפטנע םייסופת יד

 ...ןענעמתחהעטנוא זומ להאוו השמ 'ר ןווא

 :םיא טנערפ עמ ןוא ,טאדטסינאמ ןופ ּפָאהוא טמוק רע ןיוא

 ?סיוא ייז ןעעז יוװ ?ךיז טרעה טםוָאװװ ---

 - ...רניק ןיילק יא יוװ ,ךיז דע טנייוועש

 ךָאד זומ עמ .ךאז רעה וצ ןעמענ ךיז ,ןָאט סעּפע ןיוש ןעמ זומו

 רָאנ זָאל ...ןפראוועג קערש אזא ייז ףױא טָאה עמ סָאװ טימ ,ןיינרעד

 , טכאמ תופיסא רעבָא ..,ץרעו רָאוועג טעוו רע ,עשיראוו ןופ .מ .ײ ןעמוק

 .ןןעמ זומ סעּפע ןָאט ,זעמ טרעלק ןרעלק ,זעמ
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 :השעמס .עיינ א גנילצולּפ

 ,ןענאוו ןיפ טשינ טסייו עס ,טָאטש ןיא םיודא ךיז טאפ לד א

 !טאמעזאק ןיא ןבראטשעװ ןיוא ןהיי יד ןופ רעשיוא -- רעטיז ףיוא רָאנ

 .ןסטימשרעד ךיוא םתסחזחומ ;טיוט סיאװָאפַאשט ןיא ךיז טנַאטרעד עמ

 אה ךאנ ןעוועג זיא המשמנ-תאיצי זא ,דָאלק ףיוא ןיוש טסייוו עמ ןוא

 טשינ לָאז עמ ,ארומ טיוא ,ןבענסיורא םשינ םיא ןליוװ ייז ..,געט עכעלטע

 ןזוא ,,,ןרעוו טלייפדאפ לָאז רע ,ןליוװ ייז .ןָאטענ םיא טָאה עמ סָאװו ,ןעז

 == ,לועשואוו ןיוא יצ ,ןפדואוונו א ?ייח יא ןּוא ץענרע םיא ייז ןלעוו דשומא

 = ,ןץירש טסייוו עמ ןוא !ןעמוק טשינ לאדשי-דבק וצ דָאנ טעוו דיי רעד

 !השמ ;ליק ןייא טפיטש ןסאנ עקא ןיא ןוא !חשמ = רעד זיא סע

 ,טייק ןוא דיק ,געוי ןוא טקא לָאפאטויפ ,טדשה עקּפָא טשינ ןלא !השמ

 ןייא ןיא !טאמעזאק םעיד וצ ןאמע ֹג ךיז ןָאל יא --- ,רעכייוו ןוא דעטעמ

 הללי ןייױא - ,יידשועט

 זיו ןנומתרוב } רעד ּטָא ןדנוא) טי ---

 :רע טיידש ;טאטשזאס םייב דעציִפַא ןייא טייטש

 ,,,טבועל השימ ---

 ןטָאמש ןיא ןוא !ןזייוואב ךיז דע לָאז ;ןיידא טאמשזאק ןיא טור ןוא

 -עבעל א ,ּפָאק סהשמ ךיז טזייוואב ךייה דעד ןיא ?רעטצנעפ-טאמשעזאק

 דועקיד
 :ףיױרַא םיא וצ ןעמ טיירש ,םיוק ךיז טכיילג עמ

 !ןגיוא יד טימ ךאמ ,ליומ ןטימ ךאמ ----

 ;קינייװ ךָאנ זיא ,סע טיט דע

 !טרָאוװ א סיורא יידש ---

 וצ טשיינ זווכ ןייק ...טשינ ןעמ טדעה ןרעה פיל יי יד טימ טכאמ רע

 ,טבעל רע ;דיידפ א טימ םייחא טיי עמ ,טבעק דע יבא דעבַא .,..ןדייד

 ;ןילביל ןייק דאקקָאד א טייג גָאט ןבלעז םעד ווא

 -םיוא טלָאוװעג ,טַאמעזַאק םעה ןלַאּכַאב ,טכַאמעג טנוב ַא ןדיי

 ...ןעיירפאב טלאוועג טימ ייז טלָאװשנ ,.,םיבנל יד ןזייוו ייז טזומוענ ...ןסייד

 טרעוו ,קנאד יא רעציפא דעד טנידק .,,רעציפָא דעד ןוא דעד הכדעמו

 רעוו טָאטש ןיא ןוא ,"טסָארבַארכ ַאז , :רעדרא ןַא ףיוא טלעטשענראפ

 ייוצ יוװ רעמ ,ךעלדער ןייק ןכאמ טשינ ,דטאטשוצי-סנידק  טדיפעגנויא

 -ראפ ןדָאל יד -- ןוז רעד ןופ גנאגהעטנוא ךָאנ ...ןייג טשינ ןעמאזוצ

 ןיא טשינ ,ןבאמ טשינ תופיסא ןייק ...ןזייױװ טשינ ךיז טאג ןייא ,ןכאמ

 םלא םודוא ןטייר .דרעפ ףיוא ןקאזָאק - ןוא ..,רעזייה ןיוא טשינ םישרדמחיתכ
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 ךיז טזייוואב .,.ןלודטאּפ עטלּפָאט --- טכאניב .,.,סעקייהאנ טימ ןלורטאּפ

 סאנ ןטימ ןיוא ןדעוו ליפ .,,ןיידא טאמעזאק ןױא סעקייהאנ טימ --- רעוו

 ןגעוו ןכייצ א סעּפע ןעמ טניפעג .טכיוזאב ןוא גָאטייב ךיוא ןלאפאב

 | .,.טלואפאב קערש א .,,ןקידא טאמעזאק ןיא ,סעקייהאנ טימ --- ןינע

 טביידטעצ עמ --- ,ןגָאז םיליהת ןיירא שדהמהיתיב ןיא ןעמ טפיוק

 ,ןֶא ןטייר ןקאזָאק --- לוש יד ןסיידנייא ןופיופ דעבייוו ...סעקייזאנ טימ

 ןוא ,ןקאש יד ,סיקּפָאק יד ּפָאדא טסייד עמ ..,דרעפ יד טימ ףיודא ןטייר

 ,ףיורא םלוע-תיב ןפיוא ןעמ טפיול טָאטש-יינ רעד ןופ ,..םלענ ןרעוו

 א ןיא ,טכאנייב ,טייח-רעליטש ןפאלענסיורא ..,ןעימ עטיוט יד ךיז ןלָאז

 ,תובצמ יד וצ דעליימ יד טימ ,דרע רעד וצ ןלאפעגוצ ,טכאנ רערעטצניפ

 -עגמורא ,טרעהרעד סָאלש רעד --- "העהּפ"תיב,  ...תוללי עטקיטשראפ

 ,רעיוט ןופ טוָאלעגסיױרא זייווקיצנייא ,ןימלע-תיב סָאד טלגניר

 י | !עטיוט ראפ ארומ ןבָאה .ייז

 עטצעק יד ,עקיצנייא יד ,.מ .י  ןוא .,,טָאטש ענעברָאטשעגסיזא ןא

 רק וצ ארומ  :ערעדנא ,קנארק ,ןגָאז לייט .,,טשינ ץלא טמוק .,גנונעּפַאה

 ...ןיעמכ

 ..,םיבידנב וחטבת לא ;הזמ אצויה

 :ךיז טרעהרעה טייקליטש רעטיוט דעד ןיא ןוא

 ...ןעמווקענ טכירעטג-דלעפ אז ---

 ;רעטעּפש געט רָאּפ א

 ...ןעוועג הדומ רעדַײוװ ---

 !הילת טינקסּפענו ---

 ...ןקיטעטשאב םוצ קסּפ םעד טקישעטקעװוא

 - ;ךיז ןעמ טנָאטרעד

 .סָאוו ,ןענעק סאו ,חעה א ןבָאה סָאוו ,ןדיי ץעגדע ךָאד ןאדאפ

 | | | !ןפלעה ןזּומ

 ןייק ,טכאוואב טלּפָאט --- ןעמַארב יד ?ייז וצ ןעמ טמוק יוװ דעבא

 ,.ןבעג טשינ םיוועג ןעמ טעװ עשידנע?סיוא ןייק ;טשינ ןעמ טינ דעסעּפ

 א טימ ןייג טעוו סע רעוװ ןוא ,ןעמעננא טשיינ ןעמ טעוו ןשעּםעד ןייק

 | ...טאמשעוזאק ןייא ןלאפניידא טעוו ,שעּפעד

 -אמָאט ןיא ץענעהג יד ןּפאכרעבירא ,ןייז שפנ-דסומ ץעמע ךיז לָאז

 א טרָאה ןאדאפ ,גדעבמעל ןייק טרָאד ןופ ,ןצנאגנייא ליימ יידד ,ןוָאש

 ערָאיפעטנָאפ השמ וצ ןריפארנעקעט טדָאה ןופ , ןייטש טיוועפ דועקידיירּפ

 ׂ | ...ןיראּפ ןייק יעימערק וצ ,ןָאדנטל ןייק

 ?ןבעפ ןקיבייא ןיא ןייז חכוז ,אבה-םולע ןפיוק ךיז ליוװ רעװװ ---
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 ...רעניוזא ךיז ןעניפעג

 יָאר רעד סינאמ םהרבא ;בייוו ןכָאנ ;ןעמָאנ ןייז --- סינאמ םהרבא
 | ...עינָאר טסייה בייוו ןייז ;סעכעינ

 ?רע ןיא רעוו

 ?םלשומ א ?רוביצ יכרצב קסעתמ א !?רָאוָאד א ?סָאבעלאב א
 ?ליבשמ א

 ,..םעליא םעד ןופ טשינרָאנ

 אפ וצ גנאל ןיוש ךיז טביילק ,םינומשל בודק ,ךיי רעטלא ןוא
 שינ ליוװ יז ,טשינ ליוו 'יחת עינָאר ותנוז רָאנ ,קארשידץרא ןייק ןברַאטש
 טא יז וװ ,םלוע-תיב רעשטשַאכאז סָאד ןזָאלרעביא םשינ ןשק ןוא
 המותי א םיתמ יד ןָא יז טלָאװ שדקמחזתיב ןיא .,,החּבשמ עצשנאג ריוא
 סע טראפ יוװ ,,,ןרָאֿפ טשינ סינאמ םהרבוא טעװ ןעינָאר ןָא ןוא ,,.ןעווַעג

 | ?בייוװ א ןָא דיי א

 ,טרעביידעג-עביא יז טָאה דע ןא ,רָאי ייווצ יא טימ דועטעּפש ןוא
 -ענדעביא םיא טָאה יז ווו ,תכצ ןופ םיא יז ןיא ,םיא טימ טראפ יז ןוא |

 ,םייחא ,ןעמוקעגקעווא טנעה יד דשטנוא ,ןקידא טנעה עלעכיז ןיא ןבועט
 --ףעמוא םילשב) ןױא םינאמ םהרבא ובא ,..ןָאלטנ טא ןימלע-תיב ריוא וצ
 .ךיידפ יא טימ ןימקע-תיב םוצ יז ןיא ןלאפעגוצ | ןוא ..,!םי םעד ןעמוקעט
 -םִא יז טָאה עס םיוק ,טשוקעג ןוא טשוקעג דדע יד ,ןייוועג א ןוא
 ,ןסירעג

 ןצ דע ןייא ןדנובעגוצ ?םינאמ םהרבא ריא ןָא ןבעל טרָאד טעוװ יוװ
 רענמויהא תידחש ךאנ לָאטנייא ,,ןעוועג רע זיא עקותדלעב א ...ןעוועג ריוא
 טדוא ןפיוא ,דיי רעטשרחזואפ א ,טכאדבעג ןוא ,ןעלמירדרעביא ךיז ןעגנאג
 ...דמעה סייוו א סעינָאד --- ,?טיק ןיפ

 גנעמ עמ ,תקידצ יא ,עינג +ר העונצ-השא ןא ,רע טנָאז ,השקשינ ---
 ,..ןזָאלב דמעה דיא קא |

 ?ןעוועג רע ןיא ךָאנ סָאװו
 ףיֹוא ;ןעוועג טחוש ;רענעטלאהאב -א רעירפ ,ןלטב א -- דיסח א

 ןהפ ךיז ,ןרָאוועג ךאווש ?סיבא םױא ןענייז ןגיוא יד ןזא ,דעטלע ר
 רעזלעב א ןיא רע ;ןעוועג חדומ טלמעה טשחע ןוא ,טגָאזענּפָא תוטיחשי
 ...ך"נת ןיא ץראהזםע ?קיטש א רקיפא ;טשינ אזלא םלשיומ ןייק ,דיסח
 רעטייפ ס'וניבַאהבקעי היֹוא ןקידטונ א ,ןעמָאנ סרעזלעב ןיא ,לָאכא טגָאז
 ,,.ווָאוו א ןָא זױא ך"נת ןױא "םלס, זא ,טשינ טסייוו ןוא

 -!ןטלאהעג טלמעדה ףיו ריס ןבָאה ןטייז יד ייב
 ...ןרָאפ טעוו ,ןלטב רעטלא דעד --- רע ןווא

? 
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 | ...ןרָאפעג ןיא רע ןוא
 ןבעגעגהעביא םיא טָאה עמ סָאװ ,ןינע ןגעוו ?גנוטעבהאסיוא, יד

 לח א ךיוא בָאה ךיא דעכלעוו ןיא ןהא ,ןייטשניוװעפ דעקידידּפ ןדאפ

 ..םִארְב יד םולשב ךרוד ,טיינראפ דמעה ןיא םיא ןעמ טָאה ,טאהעג -
 | -- ץענערג יד ,סאּפ א ןָא ,.,םולשב רעבירא

 | :םורַא געט יירה ןיא
 !טּפשמ רעד לטב

 ,ןטעלאּפע  ןא ,עשראוו ןיא ןעזענ -עטעּפש ןועמ טָאה ןדעציפַא יד

 | ...ענעסידעגּפָא .,,לוויטש ןָא וליופא

 ...ןשאה וה ראַּפ א קנעש ?רעשטשַאפאז א ,ָאו ---

 -ץרא ןייק ןעמ טיילגאב סינאמ םהרבא .,.תודצ יד טסענדאפ עמ ןוא

 -זעקביצ ןִא ךיז טבייה טייצ דעד טימ --- ןוא דאדאפ סיודט טימ לאהשי

 | !הלכשה ...יינספיוא ןעל

 .סעצָאדּפ רעד טעוו זיראּפ ןייפק ןיא זדנוא ייב לייוו ,"ןעלזעפב, וצ

 ןיימ ןוא ךיא זא ןוא ,רוטארעּפמעט רעכיוה א ןָא רָאג ,ךעלרעפענ ןייז טשינ
 ,נָאט ןקידקיטיידרפ ןלעה םענייש א ןיא ,לָאמאטימ ךיז ןלעוו לאקזחי דבחי

 ,"שיטייד ,, ןָאטעגנָא ,סעינעיצרָאּפ יד ףיוא ,סָאג ןיא גנילצולּפ ךיז ןזייוואב

 דעציינ םעניא ןיירא טעוװ לקחצי רבח ןיימ זַא ןוא --- סעקדַאנידַאמ ןיא

 ...ןןעמוק טשינ הלכשה ןגעק ןסעצסקע ןייק וצ טעװ ,םויזאנ מינָארּט ןטנפש |

 יד ,ליטש ,ךעלנעמ טייוו יוװ ,ןיינכרוה טעוו סעצאדפ-הלכשה רעד

 -ענּפָא טשינ טעוו (*רעטכָאט ששילמיה יד --- ,ןעייוו עפיורג ןָא טהובעג

 .ןוא ,סיורג יוזא טשינראפ זיא לּפעק סָאד --- ,ןעננאווצ טימ ןדעוו ןעמונ

 ...ןייז טשינ סע טעװו ג נילטשדוע ןייק

 -- .,רעטעּפש רעוכַא ן'ופרעד

 יד ןֿפורעג טלמעד טָאה עמ יוו -- .םימשה תב הלכשה יד, :טניימעג (*

 (.דער) .הלכשהי
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 טבילירעטסעווש יירד ,לחאוו השמ 'ה ,הלכשח

 .ןעמוק טשינ טעוו ןסעצסקע ןייק וצ
 !טָאטש עשיטייל א --- שטשאמואז
 ַא ןעוועג -- ,,םירפוסו םימכח חאלמ ריע , ןא ףיֹוא קיבייא ןופ

 "-- זץומבח ָאה -- חרות ווו ןוא, ,חרהת ןיופ טָאטש
 ?יוליע ןא ןייז וצ םנייח ץנוק א

 ןטייצ ענעי ןיא רעסעב ךיא ץעזראפ ?שינָאמ , סלא ,רעטעּפש
 --- ןעוװ ,.,ןיידוא

 ,םיטאבעלאב עטלא יד ןבָאה טבעלעג
 ,םיתב ענדעבליז ,,ןקורב ענעשעמ
 ...תוחומ ןענרעזייא ,תורטע ! ענעדלָא

 ,.תוחוכ שערעדנא ,ןדָאי ןעדעדנא
 עמ ןגנע ןיא סע ןוא ,"םעק"ןּפרַאק טימ לופ , יא שררמחהתיב קאד

 יז ןוא "פעט יד ףיוא ךָאנ טנרעק עמ ,שיִלַאַפ ןיא ךָאנ טנרעל
 -ךעד יוזא ..ץעוועג ווזא קידנעטש זיא ."חמכח .ָאד --- חרוות ווו, :טגָאזעג
 ,"טשינ ךימ טייז עמ ווו, ,.רעטנוט רעה ךיא ןרימ םשינ .ןעמ טקייצ
 יוװ ,ץיז , ןיא ,"ףילא ךיא םסאוו, ,טלייצרעד טעּפע ראט טדעוו סע ביוא
 "פאק רעשיוליע ןאמ :ךיז ןרעהנווו ןרעטלע ,ליומ ןפֶא ןא טימ "םלונ א
 ;ךעלחששמ דאפ קעווא טייל ןוא "ךעבליזקעװוק , וא יו ,גנוי א :םירבח
 ,טשינ ךיוא סע ייטשראפ ןיילא ךיא יט ןוא שטילג --- אדמג טאלב א
 ןיא ליפש-הלכ-ןתח ושיפא עקהשושמ א פ טלָאוװ ךיא .ךימ טיצ סע דָאנ
 ךעלדיימ .,.טדעהעטפיזא  ןוילא .רעבָא סע םָאװ --- ,טניילענקעווא הברוח
 ךיא ןיווו הבהוח ןופ חלכ ןיימ טימ !ךעלדיימזחלכ ןףייר רעידופ ן"עוו
 | ..טשינ יז ףע-דט ןוא ףעדט עבלעז יד ןוא ןיוא ףיֹוא

 .ךעלחשעמ ביל ךיא בָאה וויטקניטסניא
 ךיז ,רעדירבהנניליווצ ,ןביוט עיודג ייווצ שרדמה-תיב ןיא ןענוואד

 -עבייוו יד יוװ ,טשינ טייטשדאפ ןעמ .דעסאוז ןּפָאדט ייווצ יוװ ,עבעלנע
 ןעמ טלביימש --- ךעלנעמ, ,..ןענעקיועד דועדניק יד יו ,ייז ןדיישרעטנוא
 "ישב ןבָאה ,ןעמאזוצ קידנעטש ךיז יז ןטלאה "!םיתועט ךיז ןפעדט סע
 -תיב ןיא ןיציז ןוא ,סאג רענווָאקורב דעד ףיוא ןיוה-רָאפניױא ןא תוופ
 -ןודא םיצ םינּפ ןטימ ,ןחלוש םוצ ןקור ןטימ ,טָאטש ייב טָאטש שרדמח
 סָאװטע ןביילב ייז ביוא ,ןעקלָאװ ןוא ,ּפָא טשינ ךיז ןטעדט ןוא .שידוק
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 ןיוש ןיב ךיא ןוא ;ןטייצ עטלא ןגעוו ,ןביוט יד יז ןענוואד ןכָאנ רעגנעל -

 | .ּפעק ;עָארג יד ןשייוװצ ןדעייא יד ןיוש טלאה ,ןחליוש םייב

 רענרעזייא , רעד .-- ?"ןגאנ, רעד ,"שטשאמאז קולָאמא סאּפש א;

 | " !ּפָאק

 --- "!ובזיב-יב , ןוא ,שטשאמאז ןיא בר ןקילָאמא ןא ןעמ טניימ סָאד

 ךיז ּפאכ א -- טנשה עטאלפ ייווצ ןוא ,?דעטכעלעג ןייא ןוא ךאדּפש ןייױא

 שטנעמ א :יוזא ךיוא טוט יקסנישזקס ר"ד ;זיוצנארפ גחנמ ,ןפיל יד ראפ

 -קענא ןוא ךיז ייז ןלייצרעד ןלייצרעח ןוא ,ליומ ןטימ ןצידּפש טשינ לָאז

 -?"ןגאנש ןופ --- ,לָאמ ןטלביוו םייצ ,טסי יו -שוװ ,טָאד

 -טסניד יא טמי ק .,דיט יד ןפָא ,גָאט-רעמוז א :השעמ א ךיז טכאמ

 -עג שירפ ...רעלעט ַא ףיוא לזדטענ םעדַאװ ַא טימ ,חלַאש ַא טימ לדיימ

 טדעה ,סעוהָאבו לדיימ סָאד טייג ,...ןענופעט סעּפע ןוא ןטינשעצ .,ןטָארב

 ,שיט םוצ וצ יז טמוק ...!רפס א רעביא טציז ;ןעמוק ריא טשינ רע

 טקור ,טלוקראפ רפס ןיא ,טשינ טועז דע ,"הלאש , יד םיא דאפ טעטש

 ךָאד טעוװ יז ,ןטדאוו ךיז טלעטש ןוא ריט רעד וצ קידוצו ּפִא ךיז י

 רע טליפהועד ,הירחזשו ח א ,ןיאנ רעה ,דע טָאה ...ןייז לטבמ טשינ םיא

 ,לוהנעג א --- וצ ךיז טקוק ,.,טסע ןיא טציז רע ,רע טניימ ...טעז-עה ןוא
 יד טימ -שטייוו רע טנדעפ !"םיא טֿפכעק- יז יװ --- "!ןיציבה א ,,ייא,

 דהָאב ןשיווצ ,""הלאש , רעקיטש ןפ-אוו ןוא ןּפאכ טנעה יד ןוא ,ןגיוא

 ,קערש אפ טדע:ייטשיראפ --- דיומ יד .,.ןיידא ליומ ןיא ,סעסנָאװ ןוא

 ןיציבר רעד וצ יירשענ יא טינ יז רעדייא ,ךיז וצ טסוק יז דעדייא יא

 !לזדנענ סיוא --- ,טמוק ןיציבר יד רעדייא ןוא ,ןיידא ךיק ןיוא

 | -=- דע טכאמ = |
 !רשכ זױא ,ןסענעג בוָאה ךיא זא . !יציבר ,אשי - אש ---

 | ;רע ןוא ,ןניוא יד טימ ןיציבר יד טלטניּפ
 יי !רשכ םילכ יד --- להומ ייז ,דיא נָאז --

 ןפייצדעד ,טריפ ,תומכח עבשב יקב א ןיא ןואנ דענענייא דעה ןוא

 יופחו לבא .קעווא קידנעטש טייג רעד ןוא ,קינָא:אק ןטימ םיחוכיוװ .,ייז

 | | | "!דוערעקנעמייק א יו ,שאר

 -= -- ןעוועג שמשזלוש א ןוא

 ...ןויביא .ןא ---

 !לפטמ א ---

 ..קיזמ אזא זיא רע זא ,טסװװעג | טשינרָאג טָאה עמו ---

 לָאז עמי ," ןוענ ובשח וצ ןפוא םעיינ א, ןענופעג טָאה דיי רעד ןוא
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 עלא ןוא תומחזיוקיל עלא "אמחק ןרָאי רעטרעדנוח ףיוא,/ ןענעכעדסיוא

 םאוו ,עיצנעהטַאּפסעדַאק יד ןעמ טניפעג הריטּפ רעד ראנ ,תונבל-ייוקיל

 סע טייוו יוװ .עימעדאקא דעזירַאּפ רעה טימ -שבירעד טריפעג טָאה רע

 וצ .טשינ ןעמ טסייוו ,ןעמוקענניחא ןענייז םיבתכ יד ווד ןוא ,תסא ןיא

 "אז ?ארשי 'ר ןוא ,שמש רעד ,רע טנעלפ -- ןעמ טנַאװ -- תוצח

 (טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא) ?עבטה , ןופ רבחמזלעב דעה ,שטשָאמ

 -תולע ראפ ,תוצח ךָאנ ןיא ,"פָאק םענדעזייא} םייב ךיז ןעמטוקנעטאזוצ

 יד ןעו) שטשַאמאז לארשי ןופ ...המכח ןיא ןייז חכוותמ ךיז ,רחשח

 -יילג ;יבהו סרעיוסעדו םעח ,קינייװ ןעמ טדערד (ןייז תמא ןליפא לָאז הששמ

 ,טטכעלש ןייק טשינ ,םטוג ןייק יב ' ,טגייוװש עמ דעכ

 ...ןעוועֶג םיריבג ןוא

 .ןטלאהעג רעטינ עסיודג |,ןרָאפשטַָאּפ ---

 ,ןביידטעטסיודא ,ןקיוּפה עדו ---

 ,טנָאז םָאנָאקע רעד ,דנָאס ןיא םיפיקת ,טכאמשג ןסעצָאדּפ ךאט --

 טייג סָאוו ,ךיי אזא ךָאנ טדריטיציק עס ןוא ,טסייחה ץידפ דעד סאו

 לשמק ,ןימדעט ןדאפ קעווא טשיינ ןיילא

 {לםָאי 'דו ---

 ..,ןוובוא ןא -- ,טָאטש ןיא ןדָאװשג רטופנ -

 ,,,ת"טוב א --- טוזוָאלעג חמילתיו וא --- =

 .,עכיוה א ,ךיא ןעק המותי יד ,סעּטע ךיוא ךיא סייוו םעד ןלפ

 עשיו -- דאח ןוא ןניוא עקידדעסאוז סי עקידעּפעֿפש טימ ,,עדענָאמ

 ,ןדייר שיליוּפ ריא רעייז טביולג ױעבָא .רָאה עשיפיאד ;סקואלפ יו

 :טנעוו יד ףיוא זדנוא ייב ןעננעה בו ,ןטע-ט-אּפ דָאּב יד --- ןוא

 ךיא דעכלעו טיפ ,עינענווש עטהסיק ןייז ןוא דעטירד דעה ןַאעֿלָאּפאנ

 ןוא עכיוה ,עסיורג ,עטיור יד -- ,טקיעיּפעג ןיבה ןטצע? ןיימ בָאה

 קיד:טלאהאב ךיז ,דעכלעוו ןיא ,("ןיוה א יוװ עפאש .א,) עפאש עטיירב

 טימ ּפָאט ןלופ .א טדיפענדעביא בָאה ךיא ,המקנ םיקסנישזטס ד"ד ןדואפ

 סעקקואג יענעשעמ יד טימ ,ןעננאטשי !עצדואווש ,עננאל ייווצ יד ןוא ,,דעיױא

 -נוש עניימ .ענושמ,) ןפיוק טשינ טזָאפ עכאמ יד סאו ,ןעגנאהדָאּפ  וצ

 עלא יד -- ,םעדיוב ןפיוא םודא דעבידעד ךיז ןרענלאוו ןוא  (?!םיא

 טָאה (!טנשדיעג כָאה ךױא סָאװ ,תואיצס וצ טפאשביל יד) תואיצמ יירד

 ,טפיוקעג ףרָאד ןיא לסָאי םעה ייב עיצאטיצי? דעד ףיוא עטאט רעד

 .ןבירטעג ןיירא םָאטש ןיא זייווקיצנויא .,,,/ ןלוופחער ,= ---

 ,608 6 ןייא ?ןבילבעג זיא לע ---

 !,מ .י ךאד רע  זיוא
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 ,םיצירּפ טימ "טשימשנסיוא, ןעוועג ןענייז ןרָאסעסָאּפ יד רעבא

 עשיצידּפ ןקידא טָאטש ןיא טכאדמעג ןוא ןעמוקענ ,שיצירּפ ךיז טדיפעג

 -- !שטייד עלעסיבא --- קיצּפייל ןיפ "םירחוס רעקסּכייל , יד יו ,םינהנמ

 (!ןרָאװװעג לונלנ יא זיא םאוו ,עקשטייד יד)
 !קסּפייל ןייק ךלחמס א ---

 !געוו ןופישא םינלזע ---

 -לע ןיטג ןזָאלרעבי א ,תואווצ ןביירש ןרָאפ ןרַאפ ךָאד טגעפפ עמ

 | ...יאנת

 !ןטייצ יערעזדנווא טשיט

* + : + : + * 3 + + + * + + * * + 

 - !ןעמ טָאה טלייצרעד ,ןעמ טָאה טרעהעג רעבִא

 .ךָאנ טשרע .טכעלש יוזא טשינ ךייא ןענייז ?ןטייצ :עדעזדנוא , ןוא

 .מ .י וצ שטשאמאז ןייק טמוק סע .עדועדנא ןוא םיובדעדעצ .,םיוב:כייא

 רקוח, ןוא "םדוקיּפא, רעסיורג רעה ,ןאמשיר בקעי -- ןקידא זיױוה ןיא

 עניימ -- םיבתכ עניימ ןועקמאז טעוו סָאװ ,דעטעפ ןיימ ..,"תיינומדק

 טשינ עבָא ,ץדוק רָאנ טשינ ,שי-עמשטייד ךיז טנָאהט ,םירועטתאטח

 ראג ,שידעמשטייד --- ינק יד ֹוצ זיב ;ןעוועג ןסָאפ ייווצ) .ינק יד דעביא

 -יוז יד טימ ןַא םיוק טריר עקדאטידאמ יד ןוא ךיז טצעז עמ ןא ,ץדוק

 ייז ןעמוק ,דענניז -ןעדָאדב ךדוה ןדָאפ .(שטייד טכע --- םעזעג סָאד ןעמ

 רעלנ , א ןיא ךעלמידפס !עניילק ךס א ָאד זיא םיא ייב ...ןעגניז ,םיא וצ

 ,"לנוק, ןייז ,"עלעקרעס, סדענניטע ר"ד :ערעדנא ןשיווצ .קנאש "רענרעז

 ןוא ,,,םילשמ יד ןיא ,"עקָאלג , סדעליש ןופ .טכאמעגדעביא טָאה דע סָאװ

 .דיי רעקישיילפ רעקיטייצראפ א -- ןיילא רע ?זיוה סנמלז 'ר ןטלא םעה

 רענדעבליז א טימ קָאטש א -- טנאה דעה ןיױא ,קילזיט ןטיידב וא ןױא

 שמש רעה ,םיוהאפ קאטש ןטימ (תובדנ קידנכאמנעמאזוצ) טייג ,עקלאנ

 -ראפ ךיא בָאה ןעמָאנ דיא) בייוו ןייז ...עקלשיּפ וענדעבפיז יד ךָאנ טנַאדט

 עטדעכעלעג ןייק טשיינ ,"רעדיוג ןו ידנרָא;יירד , א טימ ענשדיי יא ,(ןוסועל

 ןעפבמָאב --- גנידעיוא ענעטנאילידב  עגנואֿפ -- "ועגנעהעג , 'יד ;ןדעיוא

 זיוה רעייז ןױא ןרא ,ּפָאדא לביטנ-שטש ןופ םידעפ ענעהייז ףייא ךיז

 ,קָאטש םודא טפיול סאוו ,קענאג רענדעצליח א ,ףייה ןטימניא לטדועג .'א

 רעהניל זיא) ןעגנאהדָאפ יד רעטניח ןוא .דעטצנעפ יד ןייא ןעננאהדאפ

 ףיוא ,לטרעג ןױא זױא --- טייצ-רעמוז ,קענאנ ןפיוא --- דעטעו םָאד

 -רעלא ןופ ץנאדק ןטימ ןיא ,טימרעהניא םיוב ןקיצנייא םעד םודא קניאבו א

 כלעה יא) ךעלדיימ ייווצ ,הנמלא ןא דעטכָאט א טציז ,(םודא ןעמולבו ייל
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 רעטוע ּש ,ןאראפ  טיואד קעטָאילבײב .עסיורא א טעמע ,"רעקאוו א יו שטייד ןזעל ןוא ףדָאדנעקַא ןופ שיזיוצנארפ ןענודעל ןוא (סצראווש א ןוא
 קיזיפפ א ןעמוקאבסיודוא דיא ןופ ךיא םואֹח

 א ןוא ,בק/ םא םוצ (טנכערעג קראמ ןופ) םטכעה ,טָאטש קע ןיא טניוול ,שטזיד םכע - ,שטויד ןוילא ןיוש ךיז טנָאדט ,.,ל .,,א ןווא |
 -ענמורא רעטערב םימ ךיוה ,ןסרָאק ןסיורג א טימ ןיוש ,לזייח רעידנווואב
 ךיזו טייג עמ ץא ,רעטעידב יד ןשיווצ ןיפ ןמלאּפש וד ךרוד ןיא ,טוכי ן'צ
 ןטראפ  ןיא וו ,ןעמ םעז -- ףמעװ ןלאמש םייב ןיא סע -- ,ןהָאב
 ךיז טמעש סָאװ ,?דעקיוה א ,רעטסַאט עקיצנייא ןייז םודא ךיז םיירד

 ןיא ןיידא טקוק רעדַא ןשמולב טסייר ןוא ,קידא סאו ןייא ןזייווטצסיוד)
 1 לבור לא

 4 { 0 8 'כ

 יע 3
 = ןאא : עא 2 רצוא

 טו , אט

 טשינ ןכידק רימ --- ,ךעלמויבהןראב ןוא 728 לטרעג ןוא ןאדואפ
 , זאא == א } צ

 1 אי שב + ' =

 רעקיוה ןטעדליבעג םעניילק ןראפ יישּפֶא ןוא ץרא ךיל יוֿפּפ ןרעביא
 ,,,לםועֹו / טפעטירטאטמ .ןדאמ ייד ןלואא

 -ןודט ןרעציפָא יד ווו ,?רנַאהעײװ םעד טלַאה םָאוו ,דעד ...ק ןוא
 .עילאקאב ןוא ןייוו םייחא ןפיוק ןוא ןסע--- םודא ןופ םיצירּפ ןוא ןעק
 ץטנאל ,ענעדייז טימ ,?דיימ "ועייפעצדוָאּפ , דנַאלב ,ןייפ א טיָאד ןאדאפ
 עטנ-ואבעפ  ,רעביב זעל םָאװ ,(ןדעוו טנַאמרעה םעוו יז) ּפעצ יעדנאלב
 | .ןרעציפַא ןוא םיצידּפ ןופ

 ט = : : ןאמ ּי 5 לא : 1 : י :
 2 א יש וי ןיהווד/ ,סנארעמערפ ןלומש ןריציפַא עיסו : וו ,ןיוה ם',מ .י ןוא

 = ןוא } ?דועירע 4 סלא ןעמוק טעוו ןאמפשייד בוקעי סדוקיּפא רעסיודג רעד
 ןיא ןיולא ,.ם .י ןרעדניק וד ראפ רעט ,ןאראפ טדָאד נמ שימייה א
 -לטיח יא ךיז טדיצודָארּפ ןזח םלא דומע ןראפ ,עשדואוו ןױא טסרעמ שָאד
 ןייק -עייז טשינ ."שמאמלטיה ךיוא ,דעחודב עטייז --- רָאכ רעד ,דעכאמ
 ןוֿפ דועחעק יא --- םדוקיּפא ?ליטש א ייז ןבָאה רעדורב א ,ןדיז עמורפ
 וד ןופ דענויא !רעגניטע אלא ,םיריש עשידיו טביירש סָאװ ,עייפארנילואק
 רע ןא ,ןלייצרעד ןעמ טעוו ,טלעוװ רעד ןוֿפ ןייג ןצרוק ןיא םעוו "רעגניז
 זא .ןסע וצ םיולפ עקימרעוו א ןבעג ןסייהעג ,חסיסנ ראפ ,ךיז טָאה
 ץמ ןוא ,סָאוו ראפ ןפורסיוא ןיוא ןשיומש טלעוו רענעיו ףיוא טעוו עמ
 ייז ןוא !ףוס א -- ןסיוו דע םעוװ ןלפ :עקימרעוו יד ןעטָאמרעד טעוו
 טשינ טלפעד ךָאנ ןעמ טקָאוװו םָאד יי טשינ !!ורבעא עקא ןגָאז
 א ןײא ךיז טצעז קאווטיל יא ,"פאק-םלצ , א  ןיא קואווטיק א .ןגָארטאפ
 :ןודוא ןטפאנדאפ םוצ טנָאז ןוא ,םנרע עפ ןוא תילדע ןא ייב עמשטשירק
 םיא ךָאד ןיא יז ?!ןיא סָאד העונצ הֶׁשא ןא ,טשינדאג טסייוו ריא
 -- עװ) !ןענרעל ןופ ןייז קיספמ טשינ םיא טזַאפ ןוא חקשמו ליכאמ
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 טפוד רעשייווצ רעה זא ,קאווטיל א .("דמלמ ןשיווטיל ןופ םולח רעד,

 -- "החנמ ןענוואדּפָא רָאנ לעוװ ךיא ,טראוו, :טדעפטנע ,דמש וצ םיא

 .ןוא ,טננעג .דעצנאג רעד ןיא תואיצמההדקי יא ךָאנ זיא קאווטיל א ןווא

 -רעגנוי דענייפ א רָאנ ,דענייפ א דָאדג ןליפוא ,דעניױא  ןעוועג שיטשוָאמאז

 -לא יד ;ןעמוקעגקעווא ,ךעבע ורע זיוא ,םעדייא סלוונייז 'ר עקאט ,ןאמ

 ...ןצויזראפ ליוו הנמ

 -ירב עסיורג יד ןיא חריבנ יד ,הר וות-תחמשי .ירבע עשיליוּפ ןגָאז ייז

 ןדעביא ,טקיטשענסיזא לדעּפ טימ ,לדעטקעק ןטימ ,ןדעיוא יד ןיא ןטנאיל

 | הריבג יד -- .(עילַאס ןיא טעדטרָאּפ ןפיוא יו ןבעל ןיא ױזַא) זדלַאהו

 רעטסעווש ריא ,ןייט ךיא) טרָאט :דוביכ טננאלדעד ןווא ךעפביל טלכיימש

 ;ךיוא ןייוו סָאוװטש ,ןפטָאדב-רעקוצ ,ריב ,סינ ,(םייא טקאב עכָאב ןיימ ןווא

 ןטימ הדועת דעה, ורעדיל ןעגניז ,םירדושפ יד טימ ןזח רעח ,ייז ןוא

 ןיא ןטסיויפ יד טימ --- .ןדאפדלַאנ ןוא ,"דעמואק יד ןיוש טּפאלק ,רעמאה

 ןיוא *!ךייא ףיזא ןטדואוז םלועה-תומזא יד !;ָאט ןיוש ,ןיידא ןדָאֿפ עשידיי

 -תומוא יד ןענייז ! רעוז --- טנַאטרעה יו - ,שימצק .סָאװטע --- שטשַאמאז

 | ר ר | !ךיז טגניז סע דעבָא ?םלועה

 ךיז טפערט רוכזי וצ .טשינ טיפ ןייק טנַאז ןינמ סָאד ןוא

 רעד ןופ ןוא בדטש-דעטעמ ןופ ,םלוע רעטמותידאפ טשינ ,רעטשימעג רעד

 רוּפיכ-םוי .טרילפ ןיפ הלחתה ןא -- זה ןיא (עילאס יד) ביוטש-רעכייוו

 ןעמ זופ רעירפ רעבָא ,ןּפָא-ט-ץדאה טימ דבכמ קיטייזננעק ךיז ןעמ ןיא

 טי 0 | ..טסאפ עמ *צ ,גנוצ יד ןזייוו
 | ,רעט טפָאנעג א ,רוחב דעטלא ןא ,דניידפ-עהניק טנוואד טרָאה ןוא

 ,ןופ טסייוװ .גנואע יזהעביא רעשישטייד טימ דוזחמ א ןוא דודי ס א טָאה

 יי ;לָאמא ךימ  טנעדפ --- ,"םעלוא אזוהעי , ןופ טדער ,"ןאדעפ,

 | ?רעד ןוא רעד 'ר ,גנאלראפ רעיא יא סָאוװ ---
 ,ןייג :טנָאז רע ,ךומכ ךעהק תבהָאװ ;גָאז ןוא ןלליה ק:עדעג ךיא

 יי | -  !הופי רעה יא סָאד ,יכנא
 ךױא) לָאמא .זיא סע זא קורא טפאשלעזעג | רעבלעז רעה ןיא ,תמאא

 -קיסע לאפר רעסיוועג א ןעמוקענניידא (םִאו בילוצ טשינ ןיוש קנעהעג

 ןיא סָאװ ןוא קידבאפחקיסע ןא טָאה סָאוו הי דעקידלמאטש א ,רעכאמ

 טָאה ןוא ,דנאלסיוא ןופ ,עיצאדעּפָא ןא בילוצ ,ץענרע ןופ ןעמוקענ טשרע

 .ןָא ןדאפעט זיא ןגָאװ א  ,ןעזענ ןיילא טא רע ,יתיאר יניעב ,טלייצרעד

 יוזא ,טכאמועג קזוח גנאל יוזא ,טכאפעצ יזזא א ןעמ טָאה --- ,דדעט

 ריי רעה זיב ,,ןכָאטשעג ךעפטרעוו טימו גנאפ יוזא ןוא טקציוועג ךיז גנאק
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 -ענסיוא ,ןעוועג "הטשמ}, טָאה רע ,ןייז "הדומ , טזומעג טָאה לאפר 'ר
 ץיינ רַאפ ןעמָאז א !ןעוועג ןיוש ןיא הלחתה ןַא רעבָא . ,,,טכא;- 8
 | !ןפראוועט ןיוש --- ןטייצ

 טלאפ ,ןרעטכינ ןייק רעייז טשינ ,ךיז טכאד דיי ןטושּפ יא .ןליפא ןלא
 -צו קוצנודא ןייז ווו ,ןיירא רדח  ןייא געולצולפ טמוס רש ןוא ןייא לאמא
 ;טנַאז ןוא ,טנרעל לקח

 ןרעוװ ןתח א ףראד ןב ןיימ :טעדליבעג ןייז ףרַאד עמ ןןטיוצ עייג שיק רעה טימ רעשיליופ-סיורע .ַא) יבר ---
 ?רעד ןּוא רעד 'ר ,גנאלראפ רעיא .זיא סָאװ ---
 --- דעבָא ,ןרעוו לאז רע ,טשינ רע ליוו סר/קיּפוא .ןייק ,טשינ רע 5יוו קוסּפ ןייק

 גָאט ןרעי !ןענהעק םיא םימ ךוא/ טנעמ עוצ;אדהָאקנַאק קי"ּפ .א---
 !קרּפ א

| 
 ַאנוצ רעידו ,טדשחעפ טשינ | ףָאמנייק ןעמואנ העילומאפ םעדו ,דיי | דועקיציילּפ -מוירב ,רעלעג ,רעכיוה רעטלא ,רעמערָא ןא םעּפע ,"החכות, רעד ףיוא טאדידנאק א ,ךיז טכאד ,טָאטש ןייא םורא ךָאנ ךיז טיירד סע ןוא

 םענלָאפ א ,טסָאּפ רעד טי טעג םיא טקיש סָאװו ,ןוז א דנאקסוד ןיא ץעגרע דַאנ טָאה סָאװ ,"?אוי -- ןעמָאנ ןטימ ,קיעפקורדי טשינ -- ןעמ
 ,(ןבאזחרעטילימ  ווצ ענוה ןלשלדננזטסעפ שיליוּפ-שיסוד) * !לארוענדעי

 - !ןייז טשינ הלכשח -עהו ראפ טעוו טעבדוא-ךָאטש ןייק |
 םיליכשמ ידו ןסיימש םידיסח ,טשיוה ,טרעד ליפ שדעדנא ץענרע

 -קנאד --- ןעדָא ןוא ,רָאי ןופ ןטייצ ריפ יד ןגעװ ןוא זפכשחה חבשב םיריש טנאה ןייא טימ/ ןביירש םיליכשמ --- ,םעייצנאדחוָאקנָאק ףיוא
 ןוא לאדשי  תסנכ וצ דסח  ריוא דואפ ,חלשממ רעד וצ ןעײמ ואזועג-בייק ןוא
 א ןוא ...עצראווש יד היוא ךעלהדיסמ -- טנאה רעטייווצ רעד םימ
 םומ המחלמפ א ,סיבר טיס המחלמ א ,פחק ןוא םיפיקת טימ חמחלמ
 | : ,,.םינבר טימ ,םידימח

 .ןבייצ ןייק םעלא םעה ןיופ ןדטויא ייב
 ;לָאמא ןנָאלק לע ךיא ביוא

 / טנופ יא שיילפ ןשָאהכ קיצנאווצ ןוא טכא |
 :םארק םוצ ןֹוא

 ."טניח יד דאפ ןפראוווצסיורא, |
 | ;ןצכערק ן'ווא

 !נאלק עסיודג א ,יֹוא  ,טנופ א ןיא,
 ..."גָאוװ עשלאפ א ןוא רענייב ןוא רענייטש,
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 רעוועג ןיימ טימ ןעמאזוצ) "רישב םירוּפס, ןיא ,רעטעפ וּמש ךָאנ ןוא

 ןידלעה יד ווו ,"הנח, עמעָאּפ ַא (טקורדעג דלעמנטכיל .י .ג רעווש םענעז

 "שיאר רעד ןוא ,ןוז סלהקה-שיאר ןופ טכעוװשראפ ט'דעוו ןעמַאנ םעד טימ

 ...ץכעבַאמבַאנ ַא יוװ רעמ טשינ ןייז סע סָאװ ....וו ,א .א ףיקת דעד להקה

 ,טי ייקי וָאלקאמשיעט רעמ טימסו רָאנ ,,,ןענייה טכאמעגכָאנ בָאה ךיא יוװ

 א דעבָא ,((עסקאט, דעה ֹוצ ךעלנע) טכאּפ א זהנװא ייב ןעוועג

 א ןופ לאעהיא דעד .,ןרָאװעג ?טכ ךיוא --- ןוא ,יידעביור ןיווא ?דנייװשי

 א (!טעמכ טייצ דעטצעל רעד ןיא זיב) זיא שטשַאמאז ןיױא לחקהישאר

 ,טא-טסינאפ ןיא ןדעדיױלּפ טשינ עוו ןוא ,ןדייר טשינ ןוָאק סָאוו ,דיי

 א ץענכתח טשיינ טעוו ןויא) ןביירשרעטנז  טשינ ךיז ןוָאק סאו ---

 אב ןיא (!םָאבעלאב א יב טניק דָאזָאד ןיופ םתויח דעד ;ןסיױוװ סלחק

 .-כעט יד הנותח דעסעבי טשינו טכאמ דע סָאװודאפ ,בייוװ ןֹופ שטעּפ טמוק

 טשינ ליוװ עמ ,ןיידא טשינ שטשַאמאז ןיױא ןץעמ טזָאל םייבר ןייק ....דעט

 ,קינלאשטאנ םוצ ןעמו טפיופ ,טרָאּפ רעצעמע ,ךיז טידעה ,תקזחמ- ןייק

 טיגנ ,ריי וא ,םהיבג לע דמווע םעד .ןעמָאדב עליא ייב ןכאוו דע טלעטש

 :דיוב יד ךיז טזייוואב ,לחק

 | !ראזאפ ?ידווק ---

 .לױװ (ןפור םיא ןעמ טנעלפ יוזא) "תלכת ןופ, ךענעה ןושרג 'ר

 ןױא ךיז דע טפיוק --- ןוחצנ-לעב א ןוא ,שטשַאמאז ןייק ןיידא יאקווד

 דתיל ?סָאבעלאב ןייק ןביידטסיורא טשיינ ךָאד טעוו ןעמ .זיוה א טאמש

 ףוע ,ייפ-עדניא -- !טכאנייב ןיידא ךיז דע טעבנגע ?זועי ףקות;

 !דובכ םיו רֹג טימ טשינ ,טריפענסיורא ;ןיוש טסייוו עמ ..,םימשה

 ,טשינ העה ןייק רָאנ ןבָאה ןוא לָאצ ןיא קינייוװ ןוענייז םידיסח | 

 ןױא ,ןעמוקאב ןבָאה ייז סָאוװ ,"ןדנווו, יד ןופ סיוא טשיוש ךיז ןקעל

 ךעלריטאנ ,,ןאמדעגנוי א  ,דעי יטשרָאב ענייז ןוא להחק ןוּפ ,טייצ סנואנ
 וא וצ טפיופ ,סיודא ךיז טּפאכ ,טפאשקטעב טגידק ,דמשדפ דעד ןופ
 א םיא טכאמ עמ ,םיא טּפאכ עמ דעטייר ךָאנ טקיש עמ --- .ןיבר
 -םייקמ --- םייה דעד ןיא ,סאגנ רעד דעביא יוזא םיא טחיפ עמ ,לקעפ

 טציז םענעטגייא ןא ךָאנ !אדייה --- ןוא טנענּפָא .ביר םוצ ךָאנדעה ,קסּפ

 טא-טפינאמ .ןיא ןעמ  טחיפ ,טּפאמ עמ  זא יקנמ- ץנאג וא ;העבש ןעמי

 עבלַאה טלָאג עמ ןוא תואּפ יד טנעה עשיונ טימ ּפֶא ןעמ טדעש ,ןײדַא

 - ,ךאנ סע ןעקנעדעג ןשטנע מו .,,דדועב

 א !טָאג ןעקנאד ייז --- טסייה סָאה !ליטש ,טָאנ ןעקנאד ,טנייה

 - ןענעקסּפרעבױא ףקעוו ,דעטשּפש ןרָאי טימ ,טעוו יבר רעציבשזיא רעד
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 -ןךיװ א (!רבהזמש ןייק טשינ ןיוש ואקווחו) סבר דעשטשַאמאז םעד

 -שזיא יד .ןשטייד --- רימ :;ןיירא םרח ןייא ןנייק ייז רימ ןלעװװ ,הרות

 | - !םידיסח רעציב

 ?בה ןטימ ןטלאה חמחפמ רשפא דימ ןלעוו

 -- .עלעשיז 'ר רערעטעּפש ןיימ ,דערעחדראפ ןיימ ,בר רעזדנוא זייא

 | ,להואוו .השמו 'ר
 !דחוימ-רורמ א טמוק םייא רדעביִא

 ןוא חעד ןייז טריטיצ דע .דימקת סםדעסיל םעד --- ?האוו השמ 'ר

 ;דוחוס ןדאוװעג ,םעדייא עשידיבג א  ןעוועג ...ןואנה ידימלתו :טביירש

 רע טציז ,עצב אנוש א ,שטשַאטאז ןױא בר --- ןריולדאפ טלענ סָאד

 .הפסוה ןייק ןבעג טשינ ךיז טזָאל ןוא ,?בוי יא לוטש דעה ףיוא ןיוש

 -יד !טשינ דע טמענ ש"חה .,"!זדלאח ןכייר ןייק טשינ רימ טכאמ,

 ,םירחוב דעדֶא םינייד --- רעציזייב יד ןשיווצ דע טפייטעצ טֿפענ-הדות

 -תרועס יא ףיוא .טשינ טכָאק ןציבר ןייז סָאװ ,ןיידא ?יומ ןיא טשינ טמענ

 ,תיזכ םעטעקודש א טספע ;ןכאמ 'וצ הכדב א ,?סיבא דע טפינ חווצמ

 - .ןשטנעב ןוא ןשאוו בילוצ
 --- ןניוא ,עלעדרעב ןהעבליז סייוו .א ,עלעדיי סיז ןיילק יא --- ן'וא

 ,םאג ןיא !ןבעל שעצנאגנ סָאד --- רעדניק "!ךיילגוצ-ןביוט, ךעקקריוו

 ,םודא הדכבח עטנוי יד םיא טלגניר ,דָאנ ךיז טזייווואב דע ,ד"מחב ןיוא

 -ךנעה ןשיווצ סדעטלע ןא --- דעכעה סָאווטע םיוק סיודא םיא ןעמ טעז

 ץייפ א --- לכלוק קידעטיצ שידניײק וא עלעדיי סָאד טָאה ןבָאה ןוא ,ךעל

 ןייא ידהנהלכ ,זיוא הלזח ןייז סָאוװ ,טנוואד רע זא ןוא ,עלעקעלנ ןדעבסיז

 רעסיורג רעד ןיא סע טרעה עמ ןיא סע ךיז טסינעצ ,סע טגנילק ,?וש

 ןביוא יוזא ןטונווא יוו ,ךעלעקניוװ עטסטייוו עלא ןיוא ,טייקליטש -עפיט

 רשכ ץלא ,לקימ א רָאװ ץנאג וא-- ןווא ..,לוש רעשידעטייוו דעה ןויא

 ראב אזא ,הבוורמ דטפח זייא ץלא ,לארשי-תסנכ !עמעדָא א ,רשכ ןווא

 ראפ רע טדעטיצ רעסאוו ןױא שיפ א יוװ ;חסּפ דעסיוא .,.תורקי סידנעטש

 !והשמבנש תרכ

 .סיורא ארמנ רעהו ןופ ךיילג רע טנקסּפ/ ןענעקסּפ ןוא

 רעד ןוא דעד :;רעװװ יבא טשינ ,ךיז טייטשדאפ ,ןוא ,ןץעמ טנָאז

 :קידעקכיימש רע טרעפטנע ,שרעדנא טנַאז םיקסיּפח-ילודג יד ןופ

 רעקיצניוא רעד ךיא ןיבי טָאטש ןיימ ןייא ןווא טייצ ןץימ/ ןיא---

 !קסוּפ
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 : ,ןופרעד רעמי טשינ ןיֹוׁש ןעמו טהער ,ןיוש -

 - .דתמיוא ןעמ טרעטיצ שלעדיי ןטלכיימשעצ ,םעניילק םעד ראפ) ןוא |

 סָאד !שי נעמ זיא רע ...םילקבש לק ןזיב ,דיסח ןזיב ריבג ןופ ;תוכלמה

 טמענ עמ גָאט רעד יוװ רָאלק רעבָא ,רע ,םולׂשו סח ,טשינ :טסייה

 יב ,תומא-תוכז --- רעֶדָא בילוצ םיא; .ןָא םיא דאפ ךיז
 ןניוא יד דעטנוא םיא טָאה סָאוװ .,רוביג 'יעמש ןופ ףוס רעד |

 ?מיידטש סָאד ןסיידּפָאדא םייא טפיול דע ;ךיז טמיראב ,טדערעגנגעקוא |

 סהלעה  ןולוע וטנוא עציקס יד .טוזעל .טשינא לא ,רשפא ריא טסייוו ,ּפָאק ןיופ

 | | : | | .ןעמָאנ
 .-סירט יד !רעקסירט דעד ןרָאוװעג שנענ זיא דובכ ןייז בויִלזצ זא

 .לָאמא טמוק :;ןעוועג יוזא --- השעטס יד טשינ ןענעקייל םידיסח רעק

 .ןייק 'עקאט ןעמ טזָאל ןוָא טלמעה יפו ,דועקסידט רעד שטשָאמאז ןייק

 ,ערעהנא ןיוא יו ןייז וצ גחונ ךיז ,ןייא םױא טלאפ ,(ןיידא טשינ םייבר
 .טפביימש ,בר ןכָאנ קיש .ןוא .ייאבג םעד רע טומענ ,ךעפטעטש "עגײז

 .הרותה-דובכ רעדו זא ,םױא גָאז ,יינ, :טרעפטנע ןוא לחאוו השמ 'ר |

 רע טג ?ָאפ --- "!אדתאדחארמ םוצ ןעמוק .רעידפ לָאז ןעמו ,טגנאלדאפ
 | ,..רערכ ׁש איצומ טשינ יזא ןוא ּפִא דוע טראפ ,רעקסירט רעד ,טשינ

 תאצויה הננש וא דצ: סניבר ןוופו רעק לסידט יד ןגָאז ---- ןעעווועש .---

 | ,,.טילשיה ינּפמ
 :תופרג א טשינ ,טהעוו 'ןבעגענוצ ןווא -

 .עקאט עמ זיוא ! ,רעקפיר ט יא יוװ םלוע דוסי : יידצי אזוא טיפ ןווא ---

 : | / !הרעשה טוחכ .קרקרמ

 .,ןיירא זיוה ןיא ,מ .י ֹוצ ,זדנוא וצ טמוק ןאמפייר בקעי זא ןוא |

 .ןנעק רעטנוא טכלאוו ץעמש ןוא ,דמלמ  דערעכעה רעדָא רעדע סלא
 זא ,ןפודסיוא טזָאק ?האוו השמ 'ר ןוא ,ץנוק עשידיסח א ,םר וח א םיא

 ."ןיד-תיב ןייז ןיוא יארתאח ואדמ ןופ העידי דעה ןָא םיר וחמ זיא סע רעװו

 : דעשידיפח יא טבדאטש רָאי עבלעז םָאה ןוא ...אתמשב ןייפא זױא ,קדצ

 +יקעװװא זא ,שמשכ רודובכ זא ןרעמיז ףיוא ןעמ טסייוו -- .,ןןאמידועגנוי

 ..ןעוועג שנוע ןייז זיא סָאד זא !דעּפראוורעטנוא-םרח רעד זיוא ןעמוקעג

 לָאז עמ ,הצע סנטאט ןיימ .רעטילימ םוצ ןעמענ וצ ןֶא טבייה עמ |

 ייב ,ךעלריטאנ ,טניפעג ,"ןייא טשינ ןעמ טצעז .טלעוו ןייק ,ןייג טשינ

 . ,טביילב סע ,עיזיוועד-בוס יד טנענעג סע ,טשינ גנאלקּפָא ןייק םענייק

 ,גניוציטש .טָאטש ןיופ ןעמוקאב' ןפ- ןאד  ,ןיינקעווא ןלעוו סָאוו ,יד זא

 .טפעטשי להאוו השמ 'ר ,םייח רעה ןױא ,עילימאפ דעה ראפ ןווא געוו ץפיוא
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 רעד זא ,ןפודסיוא טוזָאל ןוא ,בוטש רעטייווצ רעד ןייא ךיז ייב עקשיוּפ א

 רשעמ עקשיוּפ ןיא ןפדאווניידא ןלָאז םיטאבעפאב .עלא זא ,זיא רשי

 רעטייווצ רעד ןיא ,טטָאזעג יוד ,טדועוו ןפדָאוװעג .,.םיחוור ערעייז ןופ

 רבוע ארומ יוזא טָאה עמ רעבָא ,טשינ טעז רענייק .תודיחיב . ,ביטשי

 א ,ןובשח ןיא תועט א דאפ דחּפ ליפ יוזא !"הדיזנ, ןייז ףיווא ןייז זצ |

 !"ט"ּפרש , טניפעג עמ --

 !ןעמפ טפאגו

 !קלָאפ-רעכײיוװ סָאד טְנְלָאה סע יוװ ןיא

 ןוא ךעלסעפ יד ןופ טפיולטנא עמ יװ ,ןעז טפדאדעגנ טלָאװ ריא

 ,ןשָאהג א טימ רעהעייט ליווװ רעשיפ רעד ביוא ,תבש ףיוא שיפ ךעלפעש

 שיפ ןייק וצ ןלעוו טיילעמעדָא זא ,קידנבָאה אדומ ,להאוו השמ 'ר ןוא

 :שמש םעה סיודא טקיש ,ןבָאה טשינ תבש ןטכער ןייק ,ןעמוק טשיײינ

 !ןפיוק  טשינ לָאז דועניײק

 !ןעמו טפיולטנא רעייפ יא ןופ יו

 ?ןיילא ריבק רעד .מ .י ןיא
 -נופ ן'וא ..,"!עלעישי, .טונ רעייז םיא טימ טבע להאוו השמ 'ר

 ךָאנ טקיש רע ןוא הדות"ןיד א וצ ?ןעלעיׂשי , טפור עמ זא ,ןגעווטסעד

 -טָאמס רעד ,רָאיאמזדץאלּפ םעה :טסענ טָאה רענעי ןוא ,שמש םעד םיא

 טזָאל ,טשינ טייצ ןייוק דניצא טָאה רע .,.ןגָאז טזָאֿ ןוא ...ךָאנ ןוא לעטיר

 סע רע ןוא .לא תדעב בצנ םיחלא .:ןרעפטנעּפא םיא להואוו השמ 'ר

 םענעי ראפ לָאמא ,םולשוהסח ,טָאנ ןָאק ,טשינ טייצ ןייק טָאװ דאפ טָאה

 ....ןבָאה טשינ טייצ ןייק
 !ןיושי ןעמ5 טפיול

 !?םילקבש-לק רעד ןוא
 רעד ןיא טעּפש ףיוא ךיז רע טּפאכ ,סטכאנוצדקיטיידפ ,לאטנייא

 םיבנג ,םיא ךיז טקוק ,טקעווענפיוא םיא טָאה ךרָאש א סעּפע .טכאנ

 ןגיא ןא ,ךיז םזייואב ּפָאק א .רעטצנעפ ןופ ןביוש יד סיורא ןלעטש

 ?לאדשי יבונג בור, סָאוװ ,ןטשדעבייא םעד טכיול ןוא רע טקנאד .,לאדשי

 טרעטשינ ,ןיירא לייוורעד זיא בנג רעד !ןשווענ תבש ?9חמ טשינ טָאה

 .א ןפיוקּפָא ןיוש רעטכייל יד טעוװ .דעטכייל עקידתבש יד וצ טפערט ןווא

 ןױא תבש ןייא ןציבר יד טשטנעב !דעטכייל יד ריקפס רע זױא --- ,דזי

 "טכיל םייב ןדערט לסיבא יז טזָאל --- ענעדיי וא .ךעפרעטכייל עיועשיעמ

 .רעטכייל יד ּפֶא טננערב עמ ,תבשיברע ןטייווצ םעד !ןיוש ,ןשטנעב

 םָאד ןעמוקענקעווא םענייא זיא ,טפיוקעג ייז ןנָאה סרעסאּפ ןדיי ייווַצ

 ,הרכסא ףיוא ,םכילעחאל ,דניק יא ןלאפענקעווא --- ןטייווצ םעח ,בייוו
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 רָאי א  ןיוש ,עלא ןסייוו .,ןיוש טָאה ןיילא ?האוו הׂשמ 'ר רעד ןווא

 םיקסופו ם"ש טקנעהעג .ןעמונעג טשינ ןוירא טנאה ןיא רפס ןייק קיסיירדו

 יז ;רעטיױװ ףראד עמ זא ,רע טנָאז ,ןָא טבייה עמ ווו .קינייוװ:סױא

 ןופ ."ךעלכיב, עניילק אקווח רע טזעל ןזעל ןוא .הּפ-לעב ,ליוו רע גנאֿפ

 - ,- - לייז רע טמענ ןענאוו

 םיניד-ילעב ןייק .םת א ןייד יא בוטש-ןיד-תיב ןיא םיא ייב טציז

 ּמִא ןוא ףיוא ,טנאה רעד ןיא לדפס וא טימ ,להאוו השמ 'ר טייג ,אטשינ

 :נערפ א טיג ןוא ,םּת ןראפ ּפִא ךיז טלעטש ןוא ,בוטש-להק ןיא
 ףיווא םםעווח ןָאב ןיינמורא לָאז שטנעמ א ךעלגעמ זיא ?וטסניימ יוװ --- = |

 | . זָאל ןכָאר בעצ

 יה ואּפ יד תסמ ןזעלועג ;ןהנובר וח  טניימעג

 א א א א ר א טמא טא ירא ר ואטאא  רטסא טא טא טטאאא אאאא ר א א ר

 -רא ךָאטש ןייק זדנזא ייבו טעוו הקכשה הכלמ-תב יד ,טגָאזעג יו

 "-מוהא ןלעוו ךעפלנניי .ךאז עשיטנאמָאה .א ,ןיז טעוו סע ,ןבָאה טשינ טעב

 ,"ןויצ ,ןויצ , ;הנבל ,תועד ןופ ןיישי םייב ן רימאלקעד ןוא קראמ ןייא ןייג

 א באב - ..."הימוה הנוי "אמה
 ווו ,ןיירא רעבסעוועג יד ןיא ןגיוא עטקנעברא ןפדאוו ייברעד ןוא |

 ;ןגָאז עוו ,ץענרע ןופ ןרָאפכ דוד טעוװ עב וא ...ןצייז ךעפרוימ" חֶלֶכ

 טְלָאז ריא !טשינ ןסע ןדיי !טשינ טסע עמ -- עטשירע סָאד --== |

 יי י !םלועה-תומויא יד ייב טסע עמ יו ,ןעז
 !ןקאהה ןעטנווא . ןעמ טעװו רעדיילק יד .ןוא

 !הלכשה-רטשי ךיא םוקאב ןגעווטסעחנופ ןוא

 םעניילק א ןכאמ ןוא עֿפייוװ וא ףיוא ןקאהדעביא דעבָא ךיא זומ ָאד

 - ,טטרעוורָאפ ויירּפש ןסיורג יא ךָאנדעד ןוא קידוצ --- טייצ דעד ןיא' גנורּפש

 - רָאטיוא ןייק טשינ ביירש ךיא .ןבָאה טשינ ריוא טנַאק רימ וצ הנ:עט ןייק

 ךייא ליוו ךיא ,ןעגנורעגירעה עשיגָאלָאנָאדכ ןייק טשינ ליפא ,עיפאדנָאיב |

 | .ןכאז עניימ וצ ךעלסילש לטניב א ןבענרעביא דָאנ
:: 
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 ,געֹוװ ןפיוא בָאה ךױא לייוװ ןכענ ךױא ןומ קידוצ גנורּפש א ןוא

 ףדאד סָאװ ,ןכיוה .א דיי א אקווח ןוא ,ןדיולדאפ דמלמ א ,שינעלייא ןיא

 -עייוועגמוא (םנטססינייוװ זדנוא יב ןא טימ ןוא ,ןרילראפ וצ דעווש ןייז

 -קעבאט א -- ןודכז ןוא ןביילכ טפדאדעג טָאה סָאוװו ,הסנ-ּפזייב רעכעל

 ןדָאוװעג קנאדק יז ןזיא ,ןציבד יד ןָאטעג סע טָאה לעידפ !ןעוועג דעסיוטש

 קעיבאט טסיוטש דע ,טצכערק ןוא יז טניל --- ,טייצ יא ןיוש טקנעהק ןווא

 ,-עסיוהג א ןדמק א ןיא רע ,שייט  םייב ןענרעל .רימ יוװ ,טדעה א

 .ןטשּפ -עסיורג א - ןֹוא ,תוינוס עצנאג קינייװנסיוא רָאֿפ ןדנוא טגָאז

 "!קירעכיוב ייב ןיוש טכידק ,אהא , -- ,ןעלטשפ וצ ןָא ךיס ךיא בייה

 -וצ טשינ לָאז רע ע ,אדומ דעבָא בָאה ךיא .טשינ טדאש ,רָאנ סע רע טנָאז

 ,קעבאט לופ ןיא דיי דעד .אדמנ רעד ףיווא דענניפ יד ןגייפ טשינ ,ןעמוק

 רערעי ןיא דעגנופ סקעז טָאה ןוא ,ןסינ וצ ןִא / יא בייה ,וצ דע טמוק
 יוזא ,ןמז ןצנאג א ךיא ןיב !טנאק ןייז דאפ .אדוס ךיא בָאה ,טנאה

 יב יי = ...ןטשּפ א ,ליוו רע יוװ

 םעד ןָאט ןיוש ךיא געמ  ,רעגניפ םקעז ןוא קעבאמ ןופ טיידפַאמ

 ,השעמ יד ,ןלייצרעד השעמ עדעטעפש דָאנ א ךיוא ןוא ,סוורַאפ גנודּפש

 ...הלכשהח ןנעוו טכארט א רָאנ ביג ךיא ןטװ ,ןעניז ןפיוא דימ טמוק סָאװ

 ריא ןופ ךיז טָאה עסי .טייצ-הלכשה רעד ךָאנ גנאל ןיוש זיא סע

 פ טייצ דעד ןיא יוז ,ריא ףיוא ןיוש טקוק עמ .טנַאזעגּפָא ןיוש

 רעסאוו טריפעגוצ טשינ יז טקידלושאבק עמ ,ענילָאגירק א ףיוא רעדיילק

 --- ,ןגייווצ יד וצ --- טכיל ןוא טפול טשינ ,ןעפצרָאװ יד ֹוצ ןצלאז ןוא דעס

 היוא .ןעמַאטש עדסערפ ןיא טצעזעגניירַא ןוא ךעלנייוװצ ןסירעגנּפָא דאנ

 געוו ןייק זיא עוו רענעי לעבָא ,.,טשיינ ןעמ טסייוו ,שרעדנא יז ,רָאלק

 ...ןץעוועג טשינ

 - ;טכאמשגב יב ןּפאטע .רעביירש דג ןלוא א ןיוש ןיב ךיא ןוא

 ןשארג ןייק ;"רעדלי בו עטנאקאב, יד טקורדענּפָא טָאה ןָאזעניד דבח

 ןבעגנעגסיודא ןשטנעמ עטוק ןֹופ ףליה טימס בָאה ךיא .ןעזענקירוצ טשינ

 -- רעסַאו ןיא ץלַאז יוװ ןעגכַאגעצ ;""קעטָא ,יפביב עשידיי, דעדנעב יידח

 ,ךעלטעלב-בוט-םוי יד ךָאנ ןיוש ,?אטיפאק ןטניילעגסיװא  ןטימ ןעמאזוצ

 ,ןיא ןעמונע;ּפא טשיינ םלעֶג ,טלייטראפ טָאה טננוי עלאקידאד יד סָאװ

 ,םועפיבוי ןכָאנ ןיוש --- ןֹוא .טקישענּפא טשינ רע טאנ

 ....טסענ-ןטסיצהּפ, יד -- .1 .םֹונ ענאלנעצ ,עשדאוו ;עסערדא ןיימ

 ,טכאמעג 'עלוש יא ,טע טסייה .,ןיוש
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 ןייז טדפב ,קלָאפ סָאד דנוהענ  ,ןבילבעג ןיילא --- ןוא טאהעל רדח א -

 !ןעמענ טימ ןוא קעווא ,רעביירש עגנוי --- םעהָאב

 - -- ?בנא-ךהד, סָאד) .| קרעמואב בנא-ךרה ךיא זומ  סָאד ,ןעמענ .ןוא

 ,ןעמוקאב ןבָאה ןעמענ (!טייקכאווש ןיימ ןענייז רנסומח דמאמ ןטימ

 י - -  /  .רהח ןופ "םיסידנוק, יד --- ןרָאװעג ןענייז .טזיל
 יוזא ןבָאה סָאוו ,עדעהנא יד !ןהיפ ךיז טזָאלעג טשינ ןבָאה סָאוו ,יד

 : ןימ וצ טּפירקסונאמ םעד טּפוטשעג ,דוזנוצ דעד ןבעגענרעטנוא ךיז ןדענ

 !ןועמועדואבדעד ייז ףיוא ךיז טָאנ לָאז -- ,טפיטשיילב

 ןוא ,ןסעזעג םייקנ העבש ייז רעביא ,טיידטשענ ןעמָאז בָאה ךייא |

 יד םיוק טלאּפש סע ,לּפעק א ךיז טזייוואב .טראוורעד סעּפע ךיז םיוק

 טשינ סע לָאז ,שינעדאּפשנא ןא ,שינעטלאהנָא ןא ןיוש ביג ךיױא ,דהוש

 -רעטנווא ךעלננערה !ךייה | רעד וצ ,ףיוהא ,דדע רעד רעביא םוחא ןכידק

 | | !טראּפשעג

 !ןבילבעג ןענייז ךעלננערה יד
 ....תוכומס, ךָאנ ריס וצ רָאנ טמיק עמ ןיילא ךיא ןיּב

 רעֶבָא ,לטרעג סָאה ןיילק ,"תעט? תע, ןכָאכ גנַאפ רעבוא ! ןיוש זיא

 יד ביירט ךיא :ןעמ טנָאז ..,עומנ  דוקעל תע ,ןסקאווע יא דליוו ןיוש

 .טשינ טנַאז רע ;ןָאזעניד ןקיצהאהטוג םוצ דעמ ןעמ טייג .ןטנאלאט עגנוי

 טימ ןיא .ןעמיק ערעקראטש ךיז ייבי יד דָאֹנ ,ןבעל סָאד דניוושעג יוזא ּפִא

 יד ךיא ךערבעצ !טשינ :;דיא טנָאז !סע ךיז טחנעוו ךייא ןֶא :לחנה א

 -ארג דעדַא ןעינעג ןופ טייקרעכיז יד טמואלפ ןגיוא יד ןיוא ןוא ,רעדעפ

 יי | ;טשינ :ןנָאז ןענָאק טשינ טסעוו וד :ןוענאמַאפ

 -יפ ,אלימי .רעביא טעברא ןא רימ טסייר עמ ,לָאמא ןעמ טגנילק

 - רימ ןזיירּפש "ןנדאמ-טונ, יא א ,ןפע ךיא !סעּפע ךָאד טזייוואב ,טכייל

 .ךיוא ןיא ןעוועג ,לקנוט זיא רעמיצזדעדאפ ןיא .ןטלאטשעג יירה ייבראפ

 ,טמועקרואפ טאלג ,םינּפ קינייב א ,לדיימ יא :ךיא עז ךָאד ;גָאט -עלעקנוט ט א

 ,ךױא דעה ,עקיבליה .רעּפהע יק םורא ךיז ןעלבמָאב טנעה !עגנאל ,טיה א ןא
 ענדָאמ א -- ריא ךָאנ ...ייז ףיוא ךיז טקקאוו יז ;עכיוה ,ןסאצּפָא
 עצראווש ,קאב ע:עדנובענפודא ןא ,שזילעּפאק ןטדאה וא ןייא רוחב רעננאל

 טימ טוה ןכייוו יא ןייא רעטצעזענּפַארא ןא ,רע קיד יא --- םעה ךָאנ ;טנעה

 ,ןוהחוא .ןוא ,לסקאא ןפיווא םיוז ןטיס טניל לנילפ ןייא :רעדנער עטיירב

 .ןיילא דבחמ רעד --- םערא ןרעטנזא טּפירקסונאמ א --- ביבח ןורחא

 .ןיירא בוטש ןיא יײברַאּפ טזײּפש עמ ןוא ...סלציּפ ַא ,םרַאד ַא ,סניילק ַא
 םירוחכ יד ןיֹוש ןציז ,ןיידא םוק ךיא זא ,ריט יד ךאמראפ ןוא ביילב ךיא

 -ֵנֶא טנעה יד ףיוא סעבמואג יד טימ רעקיד ןוא רעכיוה רעד ,שיט םייב
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 :םינּפ םייב טּפירקסונאמ ןטימ  ?רעטכיד , רעד .ןרעה ןצ םיירק ם -אּפשע
 ךעביא טזיירּפש דיומ יד ןוא ,?ירב א ןָא ןוא רע זיא קיטכיזצ רוק יוזא
 םיוק --- ,ךיז ןעלבמאב טנעה עגנאל יד ,ןכליה ןסאצּפָא יד ,בומש רעיד
 יןזאזיוו ,גנַאלזעש ןפיוא ךיז טצעזעג טכער טשינ ךאנ ,ךיז זייוואב ךיא
 | / :ןיוש טהידנאמָאק יז ,שיט םעד

 !זועלו ----

 -;ןָא רע טבייה .לסקא סרעטכיד םוצ קילב ןסייה .א טקיש ןוא
 ,"טסייג-טייצ רעד

 םידוחב יד ..,ןזעל םעניא ךיז טגניזעצ ןוא ,ךיז טציהעצ ןוא טזעל ןווא
 ןיוש טיינ ,?דיימ  סָאה ;ןעננילש --- ןגיובענרעביא ווא טרעהעטשוױא ---
 ...ןרילראפ וצ טשינ טרָאוו ןייק רעגניפ ץיּפש יד ףיווא

 ,..טסקאוו "טסויגיטייצ, רעד ןווא

 .יעילָאני -ס0 עטלא יד ,רעשהלכשח רעד ,רענעי טשינ ,ךעקריטאנ
 | : רעלאקוראר 0 לועדו ---- - רָאמ

 רעד ,דענייז א טננעה רעדָא טייטש דרע ןוא למיח ןשיווצ ,ץעגרע
 ,ןדנוטשילטרעפ ,עבלאה ,ןדנוטש :טנָאלש דענייז-טלעוו דעד . רעגייזהטלעוו
 ..,ךיוא ןטונימ ךיז טכאד

 -עיילב) ,רערעווש א .,ןצראווש טימ טקעדאב ;ץראווש --- למיה רעד
 ,..ןוז ,עטשלחראפ א טקעטשראפ ןקלָאוװו רענ

 םָאדא טוזָאל ,ןוז יד ףיוא םאכ א ךיז םיִנ ,גנוֿפק א רענייז רעד םינ
 -טייצ ןופ ּפָאק ןפיוא טקאפ ,עדאמכ יד טד עבעֿפ ,לזיּפש יא יוװ ,לארטש א
 א ,לזיּפש א -- לארטשו א .סקאוו א ןוא דעטיצ א םיִג רע ןוא ,טסייג
 !פָאמַאטימ ןישחא ןצנַאג ַא ףיוא ,ןבלַאה ַא ףיֹוא -- םקַאו) ַא ןוא רעמיצ
 ןרָאצמירג טימ ןעילפ ,ּפָאדא ךיז ןסייר ןקלָאוו עצראווש רעקיטש --- תוחו ר
 טפלעה סע ,ןלעטשּפָא ןליוװ ,?גילפ יד םימ ייז ןּפעשטראפ ,רעזייוו יד וצ
 ןוא ןרָאצ ןקיטכעמנָא ןופ ןצכערק .ּפֶא לגילפ יד רָאנ ךיז ןסייר ייז !טשינ
 ,ןטלאהראפ ןעמ ןעק רענייז- טלעוו םעד .דנאש ראפ ץעטרע ךיז ןועילפראפ
 !טשינ --- ןלעטשּפָא

 ...טסקיאוו ןוא טסייגהטייצ רעד טסקאוו ,ךעֿלזיּפש ןלאפ ,רע טנָאלש -

 ,טִא ןוא !טסקאוו ןוא רענירג יא ףיֹוא ,רע םייטש עזיוו א ףיוא
 ן'ווא ץעואלאמיח --- גרעב עסיורג יד ,ךעלנרעב יד ןפק לואוועמרעטיוא ןיוש

 -ומש !טרעכעפענכרוד !ןיידא ןקלָאוו ןיוא ּפָאק ןטימ ןיוש ,טָא !ןטאפראק
 רעד ;קינייוו םייא זיא סע ,,,ןוירא רבדמ  ןוא .טָארא ןפאפ ןקְלָאוו רעק
 ןטשרע םוצ ףיורא ןיוש .טסקאוו רע ,טכעטש ?זיּפש 'א ,טגניקק רענייז
 .ןעלמיה ןביז עלא ןרעכעלכברוד רע טעוו יוזא ,,,?מיה ןטייווצ םוצ ,למיה
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 דָאֹּפ א ךָאנ ...םלוע לש ונוביר ןראפ קערש א ןָא ךיס טלאפ סע ןוא ||

 םיא טהעק ...דובכחחאסכ םוצ דע טכיידגרעה ,ךעלזיּפש דָאּפ א ךָאנ ,גנילק

 | | | | !רעבייא

 | ...גנורעהנע ןא -- קילג םוצ

 ןוא ןגיובענּפָאדא ּפָאק םעד ,טסייגטייצ רעה ,רע טָאה טכירענמוא

 -רעה למילבהאלב קידעקעמש קידווענח-ץילק א עזיוו דענידג דעד ףיוא

 ,רע ..,טביזעג גנע-טש ןייז - דעביא ךיז .טסינעצ לכיימש רעפסיז א ...ןעז

 ךיז טנייב ,ךיז טגייב ,טלכיימש ,ןצריטש דובכח-אסכ םעה ףדאד סָאװ

 ,,,ּפֶא טסייר ,טנאה יד סיוא טקערטש ,ןייא

 סנטסקינייוװ פאס ןּפיל יד וצו למילב סָאד רעכיז טפָאװ רע ןוא
 2 - יירשענ א טשינ טיג םיורא רימ ןופ סעּפע ןעוו ,זָאנ דעד וצ

 : | !יו עק ---

 יד ףיֹוא ?מילב סָאה -- ,דיומ יד --- ,ףיוא ןעננידּפש םירוחב יד

 ;קידנדיינשחטלאק-קיזיא ,רימ/ וצ ךיז טדנעוו -- !ןסאצּפָא עכיוה

 -ווָאקושז ןטלַא םוצו ןעמוקעג זיא ןיקשוּפ רעננוי רעד זַא !טסוװועג ==

 .ןעמונענפיוא יוזא ךיוא םיא דע טָאה ,,יקס

 :קיטפינ ןוא

 ...ןענ ואטשר !אפ יוזא ךיוא --- 

 !ריא ךָאנ םירוחב יד ...ןעמוקענ יו ,טװידּפשע:כױדַא -- ןוא

 -נאדועג יד ףיוא קידנעטש דימ טמוק סאוו ,השעמ יד זיא סָאד טָא

 .ןטימ ןקידנע יזדנוא ייב ךיז זומ ץלא = ...טייצ-חלכשה | רענעי ןגעוו ןעֶק

 טעוו יוזא ןווא ,ןסאצּפָא עכיוה יצ עקידעדינ ףיוא ,סנייאצלא ,"למילב ,

 ןילא רימ לעוו ךיא ןעוו ,טצעלוצ דָא םעד ןנעוװ דעבָא ...ןמז-פב ןייז

 יי ...ןרעוו רָאלק

 :ךעלקריוװ  ןווא

 בילוצ ."גנונעוואב) דעד ןיא סופ א טימ ןיידא םיוק ךירק ךיא

 םעניא ךיא דעוו ,קדּפ ןקיטפניק ןיא ןעמוק טעוװ סע עכלעוו ןגעוו ,תוביס

 -עוועג ,ןאמפיש דוד יא ןעוועג !ןעקנודטרעד טשינ רעסאוו םעראוו לע

 ןשיקרעט רָאי סקעז וצ בָאה ךיא ןכלעוו ייב ,רענעלראפ-קעכאט רענעז

 -םירוּפ בָאה ךיא סָאװ ,ןשָארג קיצרעפ ןוא ףניפ ראפ ,טפיוקעג ןיטיט

 טָאה סָאוװ ןוא ...ןרעכייר ןביוה ןעגנָא בָאה ןוא ,לטרעפ א ,ןעמוקאב) טלענ

 ןיילַא ךיז ,ןרָאוװעג טריסַאק זיא לָאּפָאנָאט-ןיטיט םנרעבנענַארק ןַא ,ךיז

 ,גָאלװצ םלא םידפס-הלכשה ןוא גיוצעג-ביידרש טימ ,טנפעעג םָארק א
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 פיש דוד םעה ןופ --- שדוקה"ןושל ןופ ןדאוװעג רערעל וצרעד זיא ןוא

 םייב !קיליוװשטַאק ;רעייפ רַאפ יו ,ךיא ףיולמנא "יתדקּפ דקּפ/ טנאמ

 -עג ןיא םסָאוו ,ןוז א סנדעטש ןסיורג םעד ,ןרעטש לרעקיוה םעניילק

 יו, ?!דרעה ,ןגרָאמ-טונ, ;םיורא הרָאדנעלַא ןופ שטייד  ןענדעל ןעמוק

 ,ליּפש-סנַארעּפערּפ ַא --- ךיא ןרעפ -- ?טונ, "?ןפאסשעג יז דניז

 .המב ףיוא טסייה לוויטש א יו ,ןסיוװ וצ ביוחמ טשינ ןיא שטנעמ

 א .ןאמפייר בקעי רימ ףיוא טכאמ קורדנייא ןטסנרע םעד .,,"תונו

 ,"םידנמ ירּפ, ןיא יוז תובית"ישאר רעמ ,ך"נת ןיא ןזיירג טנופעג שטנעמ

 דנאר ענעטנורּפשעג א טָאה סָאװ ,טדָאװק א טימ טשינ ךיז טשאוו ןוא

 ..,ןטק-תילט א טנַארט ןווא

 טז

 הא ,ָאטשינ ןיא רע ,םיא וצ לָאמא ךיא םוק .,קינייוװ ךָאנ  ןיא

 -ָאטיוא ןייז וצ ל?אידעטאמ ,..םודרא ךעפריפאּפ ךיז ןרענלאוו שיט ןפיוא

 -ענ לָאמ ייווצ ןיא דע זא ,סיורא ךיז טי יוװ ,ךיא זעק .,,,עיפאדנַאיב

 ןעוו ,דוּפיכ-םוי --- לָאמניױא :ךעלקילנמוא לָאמ עדייב ןוא ,ןרָאװעג ןריזב

 ןרערט ןיא טייגעצ לארשיזתסנכ יד ןוא טרעטיצ דעסאוו ןיא שיפ א

 -- רענרע ךָאנ לָאס עטייווצ סָאד ןוא ,חטרח ןוא חבושת לופ ןיא ןווא

 טפיהענמורא ,ץדאווש ןָאטעגנָא ןיא לארשי-תסנכ יד ןעוו !באב-העשת

 ,רעביוה רעד ,ןיידא רע טמוק ףיורעד ןוא .ביוט א יוװ טמסורב ןוא ץדואווש

 : טלפיופש ןוא דיי רענעסקאוואבזץראווש

 רששנ ןייש ?אחא ---

 רעד) ,רׂע .ריש א ןזעלרָאפ ךָאנ זדנוא רע זומ .,.קינייװ ךָאנ ןיוא

 -עפע טשינ קישטפול ןייק בוטש ןיא ךיז ייב טזָאפ סאו ,םעדָאוװרעטיב

 םולח ןיא ;נילצולפ טעזדעה ,בייטש-רעכיב טימ ןטָאש טמעטָא א ןעֶנ

 ןענייש ןגעוו ןוא תוריּפ יילרעלא --- ןטרָאגנייװ יא ,ןטראגנייוװ א ---
 א זיא ןרעפ רעד -- ,/םינשוש םע םיחרּפ,,) "ןזיור טימי ;עמולב ןוא

 -אּפש !ןטייצ עכעלקילג ,ָא --- ןגעוו יד ףיוא ןוא (!רעקידרעטרעוװ יירד

 ,םיאנוש עטסקיטולב יד ,ךיז טכאד (עורז יבולש) טסשרָאעג ןדיצ

 טרעווש סָאוװ ,רעטייווצ א ןוא ,דיפ תודוסי טליוצ סָאװ ,ךענייא :;ןנייהד

 ...קיצעביז ןוא ןביז ףיוא

 ןטימ ןוא ךעלענייא עסאלב עניילק יד טימ ,רערעפ רעשיסור ןיימ

 קיטאמארג-שטעדג ןייז ,ןגיוצעגוצ טשינ סיווענ ךימ טָאה ליומ-ןפנַאדב

 לנולפ ענייז טסיינ-טייצ רעד טָאה םיוק דעבָא ,..ןעמונעג טשינ ךימ טָאה

 הכילה-רכש ךיא םוקאב ,ןעגנולקענ טָאה רעגיי טלעוו רעד ,טײרּפשעצ

 ןעלעקנוט ןענייז שטשאמאז ןיא פעדט עלא --- ,ּפערט שלעקנוט יד ףיוא
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 עקירנעגעה וב טימ ,לגניי ןייא ּפעדמ יד ףיֹוא ןיבי ךיאי .ןוא ,טפאשגנע סיוא
 | ,ךעלדוימח רעטסעווש יורד ףיוא ,ןניוא

 סייוו ,טשיונדאג ןופ רעלק סאו ,"שינָאס, יוליע ךיוא ,לָאמני יא א ןוא
 יידח טימ ,ּפעדט יד ןופ ּפָאדוא ילפ --- ךעלטנגייא ,ףיול ,טשינרָאג ןופ
 רהמה-תיב ןהא ,רוחב-םערא ןראפ ענעשעק ןיא ?גייב !עטרימשעגנָא
 דפאב ןוא !עקנילפ ,עטכייל ,ףיורא טירט .ןגעקא טירט רעה ךיא ,ןיירוא
 טינ ,סמערַא ןעטעקאנ ,עסייוו רֶאַּפ א ןגיוא יד ראפ דועמיש יא ריִמ םיִנ
 ךיז ןפראוו טנעה 'עסייוזטעקאנ --- ,ןגיוא 'עקי מואלפ רָאּפ יא ןופ ץילב א
 -ראה א ןוא ...ןידַא םינּפ ןיא טנָאי םעטָא רעסייה ַא ,זדלַאה םודא רימ
 | | :טעבענ קיצ

 | - ..לשובייל ,ןבָאה ביל ךיז רימאָל ---
 רעצ ,טלמוטעצ ,ּפָא גנירּפש --- !לָאמ עטשרע סָאד -- ,ךיא זא ןוא|
 -סעווש יירד יד ןשיווצ עלעטימ יד ,תיליל עניילק ןיימ טכאמ ,ןקָארש

 :קידטעגערַאװף ראש ןווא טקידיילאב רעווש ,טוקנ ירקעט | ףיט ,רעט -

 !ןיירא לושזטייר ןיא ...ןעשט'הנוי וצ ךיא ייג + ?יוז--א =
 ךימ טלַאּפַאב .יז וומ ןבָאה ביל ןוא ...זיא עשט'הנוי ווו ,טסייוװ יז =
 0 - :סיוא ךיא יירש ,דיא ראפ קערש א

 -סאּפ ...א !ןגעוורעד טשינ ךיד .טסלָאז ,גיצ עדליוו !םולשוחסח --
 ר | | !קאינדווק

 !ביל ךימ וד :עשיז-ביאח---

 ...ןייטשאב ךיא זומ
 ןגווא עריא ..,ץיח רעטכאמעג טימ שידניק-שיראנ ךיז רימ  ןשוק

 רעקירעבאלש ,רעליק -- טנעה ענעפראוועגמורא יד ,ךיז ןשעל --- וליפא
 | .  ףימ טשינ רעבָא ןביל יז ףראד טכייליפ .ן דָאוועג

 הא !טדערעגּפָא ןא ...ךיז טשוק עמ ,ךיז םפערט עמ .,ךָאה -ןווא
 טמוק סע ןךיוה יוזא טשינ .,,,טדעוװש שינָאמ ןוא טננאלראפ .תיליל
 רעד ןױא םעזעב, ןטימ טשינ רעבידעד ךיז טקידנע סע ,טײװ יוזא טשינ
 --- לייוו .,,רענעטלעז לָאמא סָאװ ןרעוו ןשינעגעגאב יִד ןווא ."ךייה

 -עד טימ ךימ ףעדט ךיא ןוא ,ךָאוװ א קעווא טשינ טייג סע לייוו
 ,ןייטש עדייב ןביילב דימ .הברוח דעד ןֹופ הלכ ןיימ טימ = ,דוערעטלע
 ,קיטייזננעק ךיז ןקוק .טנעוואב ביל"קידלושמוא ,טרירעג סעּפע עדייב
 רעביא יז טסייר יז .,עזױּפ ,ןייא ןגוא יד ןיא ,ביל ןוא ליטש .שידניק
 | | | :עטשרע יד

 ...ןענרעל טספדאד ,לשו בייל .םָאװ טסייוו --- 
 :טקידעע ןוא לסיבוא טקָאטש ןווא | 
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 ---  !שיליוּפ |

 :ראפ קידנסיוו טשינ ןיילא ,ליטש ענדַָאמס םעּפע ,ךױא רעפטנע

 :סָאװ

 | | !ךיא ןעק ןזעל ---
 "וט ףיוא ,שרדמח-תיב ןיא ךיז טנדעלעגסיװא --- ךעלקריוו ןוא

 טעּפש יוו ,ּפָארא םירעש יד ןופ ?שטאוואקורד אטלָאוװ, :טדלאההנעג

 ןייטש ראפ לעוו ךיא יצ ,יז טגעדפ .,,שיסור ןוא שטייד סָאװטע

 ַא רימ יז טעוו ?טנערפ לדיימ א זַא ,שועדנַא טסַאּפ --- ?!?אדוזַא ---

 בייווא יצא סיקסווָאינעשזַאק ןבעג רימ טעוװ יז ,ןגרָאב לכיכ

 ןגעהפ יז ,ןעמוקניירא ךיא לָאז ,ןייטשדאפ טשינ טראפ סעּפע לעוו ךיא

 :ץראה םורא םעראוו טעּפע רימ טרעו

 !ןייטשראפ ץלא טשינ ךיא לעוו יאדווא !אברדא --

 :ריירפ טםימ 'וצ ביל ןו

 ,שדוק-ןושל ןענרעל ךיד לעוװ ךיא  ןוא---

 רעביא סייר ךיא ,עזיוּפ א דעטייוו ן'יא ךיז טקטיור ןוא !טונ --- 

 :רעידפ יוו רעליטש רָאנ ,לוק ןיימ טימ טשינ סעּפע ןוא ,גערפ ןוא

 ?זייב ריס ףיוא טסיב ---

 :טרעדנוווראפ טשרמפולכמ ,טנערפ יז

 ?סאווהאפ =

 ,לדנייטש ןראפ .,,ליּפש-הלכ-ןתח  ןופ ----

 :לטבמ סע ןיא יז

 | !דודי או ---

 טנענעג .ךָאנ יז טָאה ןכייצ א דעבָא ...ןסעגדאפ גנאל ןיוש טָאה

 | 'ו ;?קאב יד ליפ

 | ?טסועז ----

 ,רורואב ןוא רעגניפ ןקירעטיצ א וצ ךייא :ייל ,ןעז וצ רעווש ,לקנומ

 | ,ךיז טפטיור יז ...םיוק ,םיוק
 טרֶא םעד ףיווא וטסנעמ --- שידניק-ביל יז טכאמ --- טסליוװ

 | | !ןָאט שיק א

 םעד טמענ יז !רענניפ ןדאפ רעמ ייז ןרעטיצ .וצ ןּפיל יד ךיא גייל

 ;טרירעג ןוא ,קירוצ שאק

 -ענסיורא רימ טסָאװװ ,רעכעה טסטמערט וד ןעוו ,רָאה .א ,טפייוװ ---

 ,ניוא ןא ןענור

 !םולשיחפח ---
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 סָאװטע ןוא  ,טנָאז עמאמ יד ןוא טנָאז עטאט רעד ןָאי ,אי --
 | :קידנעלכיימש .דעקידעיודט

 ?גיוא ןייא טימ ןעמונעג ךימ טלָאוװ דעוו ןוא ---

 | ;סיווא ךיוא יידא
 !ךיא !ךײא -- 

 :קידנטכארטכָאנ סָאװטע ,טנערפ יז

 ?גיוא  ןייא טימ טאהעג ביל ךימ  טסלָאװ ןוא ---

 | ;סיוא ךיא .יירש
 !דיי א ןיב ךיא יוװ ,קיבייא ---
 .ץראה םוצ וצ קיצדאה יוזא יִז קידח ןוא םודא יז םענ ןֹוא

 -רעוװ יד רימ וצ ןעמוק יױװ ןוא י וט סָאװ :ךימ דעהנווו ןוא

 יד ,יוזא יז טרעטיצ סָאװ --- ,עמיטש יד ןוא ?טייקכעלטחעצ יד ןוא ,רעט

 ױזַא ריא ןטכייל סָאװ ןוא ?ױזַא טדעטיצ סָאוװ ,לדיימו סָאד ןוא ?עמיטשי
 יי ?רעטצנופ דעד ןיא ןגיוא יד
 א יי טעטש עא יי ראקאטשאי יי קאטאר טאטע ראטע, לאגא

 טגָאז עמ יוװ ,"גצ ענעיה א .עטסנעי יד ;רעטסעװש עטירד יד

 ךיא סָאװ ןוֿפ ,עדנדייל-טסודב א ןוא !שיפקאב :שטייד .שטשַאמאז ןיא

 ןוא ,ןגיובעג דעבױא סָאוװטע ,קנאלש ןֹוא .,דאוועג דעטעּפש טשדע רעוו

 ,לּפא-ץיראווש עסיורג ראל ;עסיורג = ןגיוא .עקיצראהכיל = עניוזא סעּבוע

 סעּפעי -,עטרעדנוווחואפ . קידנעטש  ,עקידנגיוזייטביל  ,עקיטשרודחטביל םעּפע

 -נענעגעזעג קידנעטשאב ךיז ,(טצױא ליפ ךיא יוװ) דעדַא ,עקידנגערפ

 | | ...עקיד
 ךיז טקור - ,ןייטש טביילב ,ּפעהט יד ףיוא ךימ טפעדט יז זא,יז

 יד טימ טדאּפשעגנָא ןייטש םבוילב ,טנאוו רעד וצ טראח ןקוד ןטימ

 ןייג ןָא בייה ,קירנליװ טשינ ,ךיא ,דעדנעלעג ןָא ךיז דעטניה טנעה

 עסיורג יד טימ ,ייבראפ יינ ךיא זיב ,דימ ףיוא טקוק יז ,רעמאזננאק

 .ּפָאדא םוק ךיא זיב ,עלייוו עגנאל א ךָאנ רימ טקוק ןוא ןניוא

 ץעגהוע ר יז טצעז ,זדנוא וצ יז דעדָא ,ייז וצ ןיידא ךיא םוק ן'ווא

 -סיז ..,טרָאד ןופ רימ ףיוא ליטש טקוק ןווא עלעקניוו טנטַאשדאפ א ןיא

 -עקידנרעוו רעסעדג לָאמוא סאו ,עסיורג יד ,ךימ ייז ןרידאב ךעלצרעמש

 ןגיוא

 | ?טימרעה יז טניימ סָאװ רעבָא

 טמיור ,חלכ-חכ-וח ןיימ  ,דעטסעווש עטסטלע י

 ..,עקנאדק א ךעבענ

 9 ;ןיא לָאמא די
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 ...רעכעלצרעמש ךָאנ רימ טרעוו ,סָאװ ףיוא טנָאז
 עכלעז םסָאה ץלא --- ןיידא לָאמא םוק ךיא ..,קנארק טסנרע יז טרעוו

 ,.,ןץרעמש דעסיז רעבלעז ןיימ ןוא ,}

 ןלָאז עלא ,גנילצולּפ יז ליוװ ,ייברעד דָאדנ ןיב ךיא ,,הסוסנ ראפ

 ,ןגווא ריפ רעטנוא ,ןנָאז וצ םעּפע רימ טָאה יז ,רימ רעסיוא .,ןייגסיוהוא

 ...ךעלרעניא רעטיצ ןוא ןיילא ךיא םימ בכיילב ךוא ,בילוצ ריא טוט עמ

 ..טעב םייכ ןיוש ןיִב ךיא ....רעטנענ ךָאנ ,דעטנענ :רימ טקניוו יז

 | = עמ ןרעביא ךימ גייב ךיא !"רעטנעט ךָאנ,
 ךעלטעלב :טכאד דימ ,ליטש דעייז ,דעייז יז טכאמ --- ,טסייוװ ---

 םעד ביל ךיא ,םסייוו -- לדעיוא םָאד טשינ ,טדעה ץראהח ןיימ  :ןשיור

 ראפ רעמ -- ךיד ןוא ..,רעטסעווש יד ..,רעדורב םעד ,ןעמאמ יד ,ןטאט

 -- -- רעלא

 :דעכיטש ךָאנ טעב ןּוא
 .ןיידא ןדעמש ןיא שוק .א רימ.בינ---
 :ייטשראפ ךיא דעדייא ןוא

 !ךעלרעפעג זיא ץכעכייל ןיימ ,טשינ ןיירא ליומ ןיא

 ..ןפל יד ףױא יז שוק ךיא

 לעװ ךיא רעכלעוו וצ ,טייצ קיטש א קידנּפיהרהעביא ,ליו ךיא

 .."עביל-דעטסעוושדיידד, יד ןקירנעראפ ,ןעמוקקידויצ)
 ..,ןברָאטשעג -- עטסנניי יד

 טנַאז יז יו ...ןסענראפ ,דערעטלע רעד בילוצ ,ךיא בָאה עלעטימ יד
 ...ןבָאדבעג תועובש יד ,.,ןטאדדאפ ;ךָאֿפ דימ טפדאוו ן'וא

 ,ןידב ןיא ,,,ךימ טלדיז ,זיוב יז זיא

 דוידב עמייהעט ?לדיימטסניד ןטיס רימ יז טקיש ,סיוא יז ךיא דיימ

 / שטייט סָאװ ?טסייח יוװ ;ךעל

 טלעוו ןופ ,עזומ עשירעפיטש יד ןעוו ,טנעמַאפ ןשירעפיטש א ןיא

 -טנע ,ךימ טלאפאב ,ןסיוו וצ ןָא טשינ ,ךעלטננייא ,ךָאנ בייח ךיא עכ

 :ןעמאדנ ןיוא ךיוא דעפ

 ,טשוקענ ךיד בָאה ךיא ,חנעט א דימ וצ טסָאה ,
 | ...ןוענשו יא ןעוועג זיא'ס ביילג יי : * טא א/

 ,אולסזןבדירמיז ןופ קוכיד א דעכיז
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 ...ןארעד ןעגנאנאב ךימ טלָאוװ ךיא
 ...אולסזןבזידמיז ןופ קוביד יִא רעכיז ץנַאנ

 - ףושיכ רעד זיא ןייד טשינ ,בייקג -

 ,ןוענש רעה ,קירוצ רע טמוק רשפא ,טראוו
 ...בשוימ ךיא ןיב רעבָא לייוודעד

 -ופעג רעטעפ ןיימ ייב רעטעּפש בָאה ךױא סָאוװ ,םירווענ-תאטח אי
 -טנפעראפ, עבאנסיווא-םועליבוי ןיוא ,רעדייל יי טכיראפ קדאטש  ,ןענ
 ,.. טכעק

 ,טסיירטעג ןצרוק ןיא ךיז טָאה יז -- רֹעבִא
 -ענסיוא ךיז טָאה יז רועירי יוא ךָאנ ,זיא ,"טייקנייר יד ,עטסטלע יד

 ."דנאלסוד, ןופ ,רימ טימ טשינ ,ןרָאוװעג ח חלב וא ,שדוק- ןושל טנרועל

 -יא ייב ...עליטסוא ןיא געוו ןטימ ןייא ןעוועג ןענייז םיאנת יד
 -ץולּפ ךימ טָאה יעטאט רעד .ןעוועג טשינ םייחדעדניא ךיא ןיב ןדוָאפּפָא

 ,ןיירא דלאוו ןױא ןעמונעגטימ (קילעפוצ .ביוא ,טשינ סייוו ךיא)  גניל

 .עליטסוא ןופ טייוו טשינ ,טקאהעג רעמייב טָאה רע ווו

 טסעוו (?ןרָאפ טשינ ןעד ליוו ךיא ?סָאװ וצ) ;ןייא רימ טדער זע

 --- "!ןביילבו וטסעוװ ,טפעשעג םוצ ןגיוט ןוא ןלעוו טסעוו ,דלאוו א ןעז

 יד טכאמעג רעבָא ,טניוטעג טשינ ,סיוא טעז ,ךיא בָאה טפעשעג םוצ

 .גוב ךייט ןטימ ןוא דלאוו טימ טפאשטנאקאב עטשרע

 ...ןלָאט ןווא ךעלנרעב .,געוו רעקילייווגנאל א --- - כאפ

 !םענעטנָא יוזא טשינ רָאנ :ךיא טכאדט "תועקב ודרי םירח ןלעי

 -ץרואווש סָאד ,רעדלעפ/ ענעטינשענּפָא עכאלפ  געוו מייל עדייב ןופ |

 ןוא סעשט'הנוי  ןיא ךימה טנַאמרעד ,דלעפ ןפיוא יורטש עקידנכעטש

 - ..."עררָאמ , רעטלָאגעג טבעלש סידעיד
 -נעענ ןוא רעטנעענ ץלא ןוא ,ןעמוקוצנָא ןֵא רע טבייה ךעלעמאּפ

 גערפ ןווא ךיא ןיימ .,.םורא טּפאכ ,ךיז טקראטש סָאוו שיוה וע א ,רעט

 ' | ;רעביא

 ?רעסאוו יא ---

 זדנוא טמוק סָאוװ ,דלאוו רעד --- עטאט רעד טנָאז ---  ןייג -- 

 זערא | - .(קורדסיוא ןייז) ...ןגעלא
 ;ןיוטש ךיוא |

 | . ?רלאוו א סע טשיור יוזא  יו--
 טנעוואב טניוװ דעד סָאוװ ,רעטעלב יד טימ ,ןגייווצ ,יד טימ ---

 | ,(טריר :רע טָאה טגָאזעג)

 אהא ---
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 ויְלַב ךיא ,ןיירא ןרָאֿפ רימ ,דלאוו רעד ןָא טמוק דלאב ןוא

 ...םָארא רימ ייב לאפ ךיא !ןזיר עניוזא .,םירוביג עניוזא ;טפושיכ

 ?םיומו אזא זױא טא יווח--

 :טשינ טסייוו ןיילא עטאט .דעד

 ,,,טליא . רועז יז---

 | ?סע ןענייז רעמייב א ראפ סָאוװ ---

 ןטשטאמ ןעמ טכאמ  םענסָאט שכיוה .עניוזא  ןופ .,,טענסָאפ ---

 ...טייוו ,טייוו קעווא טייג סָאד ,,,ןפיש וצ (רעמייבלנעז)

 ?יוזא יוװ ---
 רעד וצ6 ,ןעז טסעוו סָאוװ ,גוב ןופ .דעסאוו ןרעביא טמיוושי ---

 ערעדנא ףיוא -- טרָאד ןופ ,קיצנאד ןיא םי םוצ ?סייוו דעה ןופ ,לסייוו

 | | ,,,םימי

 קאה ךיא .,,,טפיוקראפ טשינ ךָאנ זוא דעבָא דלאוו קיטש סָאד --- 

 ...םעבמערד לטיבוא רעטייוו

 רעיוּפט רענייפק א יוװ ,עזרעד ןוא סעבמעד יד וצ םוק ךיא זא ןוא

 סעּטע רימ ךיז טסייד ,במעד א ןיא ןיידא ץעז א טיג ןוא קאחה א טּפאכ

 ,טרעדורעצ ןוא ןקָארשעצ ךיא ףיול ,טרָא ןפיוא ןעמוקעג ,ץראה ןיא ּפָא

 ךימ ףדאוו ,ןיירא לביטש "סרעביירש, ןיא ץראה ןיא ןייוועג א טימ ןוא

 ןוא ןשיק ןיא םינַּפ עקידנעמאלפ םָאד ןייא בארג ןוא טעב ןייז ףיוא

 יוצ ןיב ףָאלש ןוא ,ןייא ףָאלש ןוא ,רבונ זיא טייקדימ יד זיב ,רעטייצ

 :ףיוא ךימ םאכ ךיא ,טננרַאמוצ ...סננרָאמ

 ?עטאט רעה זייא וו ---
 ;ןטנָאוװ .יד רעטנוא םעּטע טלכיימש רעביירש רעד

 טסקיוו .ןעמוקקירוצ טכאנראפ  .,,,עליטסוא ןייק ןרָאפעגניידא --- 

 ?ןיירא דלאוו ןיא דשפוא

 :ּפָא ךימ לקָאש ךיוא

 "ראה ר

 ...ןויג קי

 ,םיוב א ןָא קאה א ןופ ץעז א דלאוו ןֹופ ןא טנַאי טניווװ רעד זא

 ;קירוצ עטאט רעד טמוק טכאנדראפ ,ךיױא רעטיצ

 ,קידנווװרּפ ריס ףיוא טסוק !בושז = ==

 -עג וו ;ןרָאװעשק חלכ עכעלקריוו א זיא הבדוח ןופ חלכ .ןיימ ---

 +++ יב טימ טשיונו ,טנאז

 -אמש עטעלַאטש ןייק טשינ .ןעוועג טשינ םע זיא עידעגארט ןייק

 רלאוו םוצ !ןלארטשזחנבל ?טניב א -- ,ןכארבעגרעביא ךיז טָאה עּכ
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 רעה ןוא גוכ ןופ .ןרָאפעגוצ גוב םוצ רעטעּפש .טנייוװעגוצ ךימ ךיא בָאה
 רעד , ןרָאװעג זיא ,וויכאד ייב ןעזעג רעטעּפש בָאה ךיא סָאװ ,לסייוו
 | ,..קובידו

 ןיוא יי ,הלכשה ןֹופ ןטלאהוע;ּפָא ךימ ןבָאה סָאוו ,תוביס יד

 לאה א ןגעוו םוטּפירקסזטסַָאּפ א ןכאמ ךָאנ ךיא זומ .ָאד .קירּפ ןקיטפניק

 סָאװװ מא ;טאהעג ךעלנעזרעּפ בָאה ךיא סָאוװ ,להאוו השמ 'ר טימ

 ןוא ,טאהעג טשינ ץאלּפ ןייק םיא ראפ ןריטעהטרָאּפ ןייז ייב בָאה ךיא

 .ןֿפעפראפ טשינ ךָאד םיא ןעק

 ,ןינמ ןיא ךיז ייב להאוו השמ 'ר טנוואד רָאי קידנעייג ץנאג יא

 ןוא - ?ידדנ-לכ ,, 'וצ רָאנ רע טמוק ןיירא לוש ןױא .בוטש-ןיד-תיב ןיוא

 .ןטק-רוּפיכ-םוי יוצ שדוחזשארזברע ןדעי

 לוש סָאד ,טכאמראפ ךָאנ לוש ש יד ,ןעמוקעג ידפ וצ םינּפא ,לָאמניױא

 ."טייק רעד ףיװא :שילָאּפ, ןיא ןבידשאב יוװ --- זיוח-שרדמהזתיב ןווא

 -ניירא ךייז טלעטש ,ןיירא שרדמחזתיכ ןיא ףיורא שעלייוו יא ףיוא רע טייג

 ,לקניווזשדוקזןורא ןיא) טנַאװהחהזמ רעקניפ רעד ייב ,דפכ ַא ןיא ןקֹוק

 עשוהיג רענעפורעג יֹוזא רעה ,םת דעודנוא ַָאד טייטש קידנעטש

 ,הרבח ,רימ ןוא ,תונברח-בתכ א וצ ץלא טּפָאה ןוא טסולג סָאוװ ,"המהב

 ןיוש יו ,רע ןוא ,עטשלעפענ -- רעטונוא טייצ וצ טייצ ןופ םיא ןקיש

 ..?טניול סע יצו ,ןרָאפ לָאװ רע יצ ,ןנערפ בייוו םוצ טפיול ,טנָאמרעד

 ךייא םווק ...עלעקטָאּפאק ןסעלטא ןא ןוא לקידָאּפס אזא ךיוא רע טנַארט

 סיוא םיא טסעמ -- לגענ יד ףיוא וצ ךימ ךיילש !םת דעד אהא ,ןיירא

 ךיז טיירד --- ,סאּפש םוצ ,ןָאט וצ ייוו טשינ  ,די-תנתמ א ןטניה ןופ

 ,טרשנייטשראפ --- ביילכ ךיא ןוא ,להאוו השמ 'ר --- םווא

 :טקביימשעצ םוא ךיִז טדנעוו רע ןּוא| |

 ?סאדנוק ,טניימעג סע טסָאה ןעמשוו

 ,ןגיוא יד ןופ ןדעדט ןיוש רימ ןצידּפש

 ?חטרח טסָאה ---

 .ןעמונעגּפָא ןושס םָאה ;טשינ ךיא ןָאק רעבָא ןהייר !הלאש ַא

 ?הבושת וא טס?יוװ ?ןייז ?חומ ריד לָאז ךיא , טסֿפיוװ --

 ,ּפָאק ןטימ 'וצ םיוק ,ךיא לקָאש ,ןושל ןָא ץלא ךָאנ

 ןייק םענייק ףיוא ?ָאמנייק ןיוש טסעוו 'וד זא ,וצ רימ עשזד-גָאז ---

 -  ...ןבייהפיוא טשינ טנאה

 ?.,טשינ -- ףכזיתעיקת ,ןיינג ;טצאה יד ןבעג ליוו ךיא

 א ראטאאאא רענט קאאטטנעטעאה וי 56 = יריד = = יי רעשט יז יי א ןטטאעטעא ,,2דיי 25: עי טשעט



 -עוואנויא ,,לָאמ ןייא דעסיוא ןוא ...ןטפאחעג ךיוא בָאה טרָאוװ ןוא

 בָאה ,ךעקשטנעמחעביא ןעוועג ןיוש טלָאװװ ךיז ןשרעהאב ןעוו ,לָאמ יקיצ
 טשינ ,ןביוהענפיוא טשינ טנאה ןייק םענייק ףיוא םנייה זיב ךָאנ ךיא

 .ןקידייטחאפ וצ ךיז טשינ ןליפא ןוא ןכענוצּפוא
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 טּביל טכעלטפאשנדרייל -- .לרטסאװ"חלמשח ןרטביא "םיחפט יירד}
 לטילשיקעטַאילביּב רעד --- .טיוט ןנעוו ןעמעלבַארּפ -- ,ןבטל םוצ

 -רעניא יו ,ךעקרעסיוא יוזא יאוֿפח ;רעדניק עשידיי ןסקאוו שאד
 !ךעל

 -אכ םֹוצ רעהעפ 'א טָאטשנָא ,טנאה רעד ןיא טאהעק ךיא טלָאוו
 -למעהו ןופ ,דימ ןוֿפ ךיא טלָאוװ ,ןענעכייצ םוצ טפיטשיילב א ,ןביירש
 :טכאמעג דוטאקיראק א -- ןשלגניי ןֹופ ,ןקיט

 א -- ּפָאק א ןךעלעקעטש יד יװ ,סיפ ןוא טנעה ,רענַאמ ,ןיילק
 םיא רעטנוא ;רענעּפמורשעגעיא ןא --- ּפָאק ןיא ןרעטש א ןרעסיורג

 - ...עקידנגערפ ךעלצרעמש ,עקידנכוז :עסיודג ,ןגיוא

 וצ ןהנומשגוצ זיא ?פיש סָאד ;םניילק א ?פיש א ןיא ץיז ךיא ןווא

 םיחפט יידד סע טנַארט .,,סע טנַאדהט סָאוו ,ןָאלאב-טפול ןסקידוועדָאּפש א

 ןפיוא טזאלעגרעטיא ןיא לשיש .טָאד ,,,לרעסאוזחלכשח ןרעכיא ,ךיוה

 ,לצועל ו=ננילרעטעמש א בָאה -- טגאה רעד ןיא ,ךיא -- .טָאראב טטניוװ

 ...ןעמעפכַארּפ פאכ ןוא טפול דעד ןיא קיטסאה געוואב ךיא ןכלעוו טימ

 ןיא ,ןסיוו ןוא ןליוו ןייפ ןַא ,קידנפאכ ןעמעלבָארּפ ,ןיידא יוזא לגעז ן'ווא

 | ...םעצָארּפ-טכעֿפשעג ןקידנכאוודע

 ,?רעטאוו-חלכשה ןרעביא "םיחפט  יידד ,

 לווימש יא יו ,ןכאדּפש ןופ שינעטנעפ --- ?גנודליב, זיא הלכשה

 ןטייצ ריפ ,, עלא ףיוא רעדיק לסיבא -- ןווא ,,,"תונושל המכ ףיוא טסייח
 ,ןעיאמ, ,םנרעטש ;?יתדקּפ"רקּפ , סנאמשיפ :ןעוועג זיא סָאד ,,,"רָאי ןופ

 לא א 4 א -עיעיד ןוא .עיטסאשטידפ בע הפעפ םעד ??ןעפאלשעג יז ןכאק יװ



 ןופ ןייש רעד ייב ,עיצאמאלקעד יד וצאד ..,שטערג יּפ-לע עיטסאשטירּפ

 רֶבֹח ןיייא םיירבח !עטיימ ן'וופ ,,,חוכגבו יפוק סורחי יכ ,עדא ול ;חנבל רעד

 ןוא םייח רעד ןױא םויזאנמינַארּפ סָאד טקידנעעג) טָאה סָאװו ,לקחוצי --- 

 .,," ןרָאטקָאד , א ןרעוו ...ןענרעק .קעווא ץענדע זיוא

 .."םלוע לש ומורב יםידמועה םירבד, ןקיטפעשאכ רעבָא ךימ

 | !"הריצי, ןוא "היוה

 ?ןפאשאב טלעוו יד טָאג טָאה סָאוװ ךָאנ

 ,ןהמדק ןייק טשינ טלעוו יד זיא ,ןוי ימכח ?כו ןוטסירא סיעכהל ,זוא

 !"ןיאמ שי , וא :אקווד --- ןֹוא .,,"סייוו ףיוא ץראווש , ןזייוואב ךיא ןעק

 יהי , ;טדָאוו ןטימ ,לוכיבכ ,רָאנ ןא .,,"ילויה מוח , ןופ --- סנטסכעה

 | | - -  א. !רוא

 ?סָאװ ךָאנ רעבָא ,טוג
 א סע ףראד סָאוװװ !?ןעניד םיא לָאז (קעווצ ןוא ליצ) שטנעמ רעה

 .רעד) ?םניח-תנתמ טימ ןעמעשראפ טשינ ,דכש ןבוענ ןענעק לָאז רע ?טָאג

 ...םדו-רשב א ןגעק םדו-רשב א ייב ךייש רעבָא  זיא םסָאד (םת ונבר

 טרעוו ,עטנידראפ טשינ סָאד םיא ייב ךיױא םעט .ןעניד ןעק ךיא ןכלעוו

 ךיז טגייפ דעדניוושעג ("!םיצקש .,ןיירא רדח ןיא,)/ ..,רעקינייוו םיוא

 יוזא ,רעבָא טרעוו סעּפע ...תודיפס ןיא ןלארטשסיוא סָאד לכש ןפיוא

 סנעוו ןייא ןיא ןוא !רָאש יא .,,ןליוו דעכעלטעג דעה טלעמשענ ,רומ טכואד

 ךָאד ןוא ךעלדנעמוא .,,,טייקיטכעמלא סלובי-לב ןופ ןצענערג יד ןקערש

 ןוא ..,ןכאמ טשינ קעזריפ ןייק קעזיירד ןייק ןופ ןעק רע ;:טצענערנאב

 :"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , ןופ ןקידניז ןופ קעהש עקידדעטעּפש יד

 ..ןרעדנע טשינ דוי לש וצוק ןייק רש טעוװ םענעעשעג לָאמ ןייא ןּופ

 רעד ןופ ןייג זיא סָאװ ןוא ?טלעוו רעד ףיוא ןבעפ זיא קָאװ ןוא

 : | ?טיוט --- טלעהו

 ,ןבעגעגרעביא ןיב ךיא עכלעוװ ,ןעמע?בָארּפ יח ,ןזיוועגנָא יו ,ןוא

 ןקירעטיצ ,ןלופ-ליפעגראפ ,,ןקיורמוא ןרעביױא ןעמַאװש ךליוװ ול ןסקאוו

 רע סע ווו ,"לעווש רעקיניזטסווואב , רעהו רעטנוא ןופ והובוחוהו ת

 ,ןֿפיװו ןוא ןסיוו ןיימ ןא ,םיורא ךיז טקיּפ סע ווו ןטכעלשעג סָאד טכאוו

 ,ץלא ןבראפרעביא ןוא ןעמוק טשרע טעוו סָאװ ,ןיושראּפסנאמ חיח יד

 טסרעמ'פס ,ןבראפזןניובננעה ףיוא ,סייוו ןגא ץדואוושי לייוודעד זייא סָאװ

 | ...,רוּפרוּפ טימ ,טיור-קיטולב

 ,הרוחש-הרמ ראפ ,עטאט רעה ןוא ...חדוחשדהרמ ןיא ךיא קניז

 . ןליטש טמורב עמאמ יד ,,,טגנאלרעד --- שודיק םוצ סטכאנוצקיטיירפ

 ךױא ןיב טמואזנייאראפ ןוא ..,ןשפנ-תמנע ענייז טשינ טָאה דניק א ךיילג
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 ןיא טמאזועיאהַאפ ךימ נעווַאב ןוא (ןכַאז עניױזַא ןופ ןעמ טדעה ןעמעוו םימ

 (!רימ ראפ) | יו ץנאג ,,ןבאז ןוא | ןשטנעמ : ץיענ-ןטָאשי רעקירלסענ א א

 ןעיורג ןוא ,עקידלדניווש-קידוועריר  ,טייצ ןוא טדָא ןיוא עטסאפעגנייא

 ראו ןווא םיורט ;ביוטשיןענוז ןופ ןצייז ןיא עקידרעטיצ דעדָא ,,,טליהעג

 | ...טשימעג

 יד טימ לפענ דעד לָאפאכָאנ ךימס טמענ ,תזנוהכז ךיוא בוירש ןוא

 טָאה המשנ וי ימ עטלעוו ןופ  ,לייט יא ןבָאה סאו ,ןבאז ןוא ןשטנעמ

 סָאד ..,ץנאנ עז ךיא ןעמעוו ןוא סָאװ ןטלעז ,..םודא --- טאהעג הקיני

 ןקוק ןניוא ..,ןרוטנַאק עטסעפ ןוא ןכייצנעק ןָא ,ןעמווושראפ טסרעמ

 ,וצ רימ .ןרעטסילפ ןפיפ םעּפע ,םיודא

 ,ןלארטש ןוא ןטָאש עלא ,טשינ ךיא לעוװ ךימ ןדעלקדעד ןצנאגניא

 רענעגײא טול טכעוװע:סיוא ךיז טָאה טייקכעלדשנײא ןיימ- עכפעוו ןיופ

 ...ןעלמאזפיוא טשינ ךיא לעוו ,םרָאּפ

 ןוא -ןעמשלבארפ :ןעקנאדעק ןיימ ,ןורכז ןיימ טָאה עלא ראפ טשינ

 -םיורֹוא לרעסאוו ישיינעסעגראפ ןיופ  ,לננא .עקיטכיד יד ןורכז-ןטסארדטנָאק

 וצ ץנאג לפעט ןיא ,רָאמקעלפער ןקיסאּפ םעד עלא ךדאפ טשינ ;ןשייפוצ

 | -  ...ןטכיילאב
 ןוא -ןניוא  ענעראוװעג טנאקאבמוא ,עכיל ,דעטייוו ךייא טמיווש

 ךיז ןעמ טנַאמרעה --- ןעמ טנַאז --- טנעמָאמ ןטצעק ןייא ..,ןרָאּפח פיל

 טשינ טלמעה רעבָא ךוא לעװ טנאה ןיא רעדעפ ןייק ..,לָאפאטימ ץלא

 ...ןגעוװאק יוד טקמעד ךיז טעוו גנוצ יד יצ ,טסייוװ דעוו ,ןבָאה

 ןיא רעביא לָאמאכָאנ ייג ךיא סאו ,געװ ןפיוא ךיא בָאה סָאווראפ

 ריוו םָאוװטע רשפא ,דעלעטשטפירש ןיב דניק ןופ געוו ןפיוא ,קנאדעג

 ךימ טָאה םָאװ ,"קנאדעג, רעד ?ןריולדאפ ןטשּפ םעד ,דמלט ןיימ ,,,רעט

 םיא ףיוא ,טזָאלעג ?לפענ םעטיא םיא טָאה ,טריפעג קרּפ"םידמלמס = םעניוא

 ...ןפרָאוװעג טשינ לאדטש ןייק

 ךערעס ילא ןוא טנָאמרעד םיא ןֶא ךימ ךייא .בָאה רעטעּפש טשידע

 | | | ..,קולעפוצי ץנואג ---

 ןכעלטסזינ ןֹופ דפסח םצ םוקי ,"טניג-רעמ; םנעסביוא רעטעפב ךיוא

 ןיא טנאה עטכעד יד ןטלאה סידנעטשאב טנעלפ סאו ,ןנימדדב א דעביוא

 ךיז טָאה } רעש ,ןנראבראפ יא עכעלשטנעמ ראפ יז טָאה רע ...שאט

 א טנאה רעטכער רעד ןופ דעטילימ ןופ ןעיידפאב ךיז קידנליוװ ,לָאמא

 רענניפ  ריפ = טָאה סאו ,טנאה דעד טימ ןוא ,,ןטינשעטּפָא דעגונופ

 ...טמעשעג ךיז ,טאהעג
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 רעד ,רמלמ ןיימ .טסאהטנאק ןייז סיורא דימ טמיווש ךעלקילבנגוא

 ענייז טימ ךימ טָאה םָאװ ,דעגניפ ןקירעביא ןטימ רעסיוטש-קעבאט

 | | | | ...ןקַארשענ רענניפ סקעז

 ףיוא . ,ןצלאוו ייווצ יד ןענייז סָאד --- ןטסאדטנָאק ןוא ןעמעלבָאה 8

 -,..תועירי- עשידעפע טשטפירש עניימ עא ןעֿפקיוו ךיז ןלעוו סע ! עכלעוו

 ,םומזידיסח ןופ ןסנאדאקעה :עקירעי ורט ---  רעדליב-ןטסארטנָאק עשיטע
 -ערב) ןיא רעמ ןעידעגארט ןוא ןעמאדח ...ןעגנויושנָא-טֿלעוװ ןופ תוברוח
 1 ריו הע עקידנשעל ךיז רעדָא עקידנענ

 | ..רוטאב לסיב ןיילק -,ןיילק יא =|

 ,טננוי דעה ןיא יז בָאה ךיא .קינייוװ יוזא רצוא ןיא יז בָאה ךיאי
 == == ך= == טאהעג קינױװ יֹוזא ,ןרָאי ןעדעטעּפש יד טזייּפש סָאװ

 ,--יישייי- יי ששי טי טיי 57 ,---י-די ,ח:1ק-ייקדי- יי דיי ,--שיהידייז עיר רירי ראס

 דלעפ ן'יוא דלאוו ןופ !ןריו בועג גנוטסעפ א ןייא ,שידיי יא ,דניק א

 ןיוש .,.טכאמראפ ןרעיוט ףיווא ,טצענערגעגּפָא ןקאוו ןוא ןרעיומ טימ

 -רוטאנ עשיטעָאּפ-שילביב עדעדנא ןוא "ישפונ יכרב, טליפענכרוחה שּפיה

 ךיא ...ןעזענ טשינ לזערג קידנסקאוו ןייק ךָאנ בָאה ןווא ןעטנוביי-שאב

 ןוא ךעלטיר טיס רעבידעד ןעייטש םיכאלמ ...םניוזא ןאדאפ ,סייוו

 זומ ,עכאווש סָאה ,"ןבעֿפ , עגנוי סָאד ןוא יָא פש !ץַאהּפש ;ןסיימש

 ...ןצָארּפשסיױרא ןוא דדע עטדאה יד ןטלאּפש |

 רעצנאג ןייז טימ ,דוס ןצנאג םעד טליפעגכרוד ןבָאה ןיוש לעוו ךיוא

 סאו ,טשינ סזיוװ ןוא --- ,רבדמ ןיא הנס ןופ ,טייקנבאהרע ןווא טייקפיט

 סָאוו ,סעּפע ןופ לגנעטש ןייק ,ןרָאד ןייק ךָאנ בָאה .ןוא ,זוא םעטס

 ןיב ךיא ווװ ,רעלעק ןטכייפ יא ןיוא לָאמא רעסיוא , ןעזעג טשינ :

 דד:אק  ןיופ 1 סקווורעביא --- ןֿפיקוצּפָא ךיז ּפָארא גָאטחר ועמוז ןסייה יא ןַײא

 | 0 - | | | ...לפָאט

 -וַארָאּפ ךיז טכייל טשינ ןייז טעוװ ,עקיטנייה ,ךייא וא ,ןכער ךיא

 עצנאג יד ;רוחב-ןתח יא ןייז לָאז ,לגניי יא ןייז לָאז --- דניק .אזא ןלעטש

 טייג סָאװ ,שינעפעשאב א --- !דליוזהנושמ ןעזסיוא ךייא טעוו עיניפ

 "יר עטסקידנקעמש יד ךיז ןגָארט סע ןכלעוו .ןײא ,ןהיהעג וא טימ םורא

 ןופ ,ןוונבל - ּודואב ןווופ ,"םיואדוה ןומ ,"'ה וברב רשיא ,הדשה , ןופ תוח

 עכעלר ןעּפרעק יד וצ ךָאנ טָאה ןוא "םיקמעה תנשוש , ,"ןורשה תלצבח,

 םעשט} הנוי ..,טריֿפעגוצ טשינ למילב קידעבעֿפ .קיצנייא .ןייס רעכעלדזַאנ

 רעבייוװ .עשידעצייפַא יעכנ אמ- ,רעטכעט סחלגזיאוװַאקלָאּפ םעהו ,רעטסעווש

 -עסָאלשעגּפָא ןופ ,ןעוורפ"רעי נעשזני ;ןטעקובי -- ?ץראה ןפיוא ,, ןגָארט

210 



 ןיא ,ןידא טאטש ןיא לָאכא ןעמוק ,טָאטש רעד רעטגיק ןטראג םענ
 ןיא ןקיצאּפש נא ,טנילאב ךעלעמילב ענויקק ,ענייקק טי דעהיילק עסייוו
 2 רעשלנניי רעדֶא דעשידעדניק ןייד טימ ןיחא ךירק --- ,סָאיש

 ?ךיא ףדאד חוה"םלוע ?טָאוו ךָאנ
 ,ךניק-תובבלח-תבוח עקיצדאהכייו ,עקיטכיצ סָאד ךָאד ןיב

 היט וי לא ,..ןטיוב נא טאד ןליו טעצ ןו ,ךיז ןכָאזמואו ןופ הוי טאה סָאהו
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 תכינש יד ןייז אזמס לָאז רע ,?םיה ןיא שטאפו ןופ ןוא ,,עקעקלביייצ טאמ .צ .ט = ,ט = א 1 , : סא , זי 5 ווא ןכ יד א יז '* טא א 6 5, 5 אי ןא 5 5 זמ 6 יח |'צ ( } לעצ הא יה .ה א 8 2 2
 טז יא לי יא
 ,64) יש 1

 -ןאוועצ טימ ?סעלש א ךָאנ טננעה ץדאה שיהניס ןיי- ןיומ ףיזא
 תויתוא יד טעװ סע טנאה ס;עמעװ ןוא ןעוו ,טסייוו דעול יו יתוא ענעפ
 ןפיוא- ,סדמעדופ  וצ םקילייה ,דעייפ ןכאמ ןיא ןענעפע ," ןלעטשי יי;
 א -- ץכב"הח ןֹופ חטכ ןיימ ,לדיימס א ךָאנ ןיב ךיא  ,,,חבזמו םעניילק
 טבעפע;בדוד ןיוש טָאה ּפָאק דענעלַאװשענפיוא םיודת ןקיס  ןהא ;?2עי
 = ןכעפטכעלשעג ןוא ןשידידוי ,ןשימַאנָאקע ןצנאג םעד
 | ...םובי זיכ ןאכ ןופ ,"חוחו-םחוא, ןשיויצ 2נויצ

 רעד דבוג ןיא -סָאוודאפ/:חניכשחחתולג ףילא ןיוש ךייל ךיוא  ןזוא
 ליומ ןיא שא טלאה , רשטלייוו-שדסיוא דעה ןוא תועט דעד טשירעה ,דקש
 ,,,תילג -- טאלג יא - .."טנייווש ןיא

 ףיוא ןצילב ןוא ןעקנאלב סָאוװ ,ןקיטש טימ ,ןדידנומהאלאג ןיא
 ןופ דעטילימ גנוֿפיטקא ןא ,נאטחא?ואנ ןיא ,טדרישדאמ ,ןיזרעקיטכיל דשד
 ךעניש-םטשש דעד ייב עמדאזאק דעה זיב ,ןעניווו ןדעציפא יד ווו ,םצלש
 ...ץיזיפ טימ .,,םאג רעטדיקודב דעד ןופ גנע7 דעצנאנ דעד רעביא ,םָא-ב

 ,טב 2 א 8 יאן וו וי {װ עי 1 א יא קויפ טיט ו וצ טייא ,,, 1 זאת } וו א / ןרייוו סא 5 טא 5)/ לפה םוײ= אז ף סט, א טא ראה 8 9 * ה 8 = לז ,שח )פלא א יי= יב + קי הא. ,ןיו צה 5 א 4 ,שיא טו לומ ,ות אץ עמ

 = 1" יד ,,ןריט יד וצ רעבקעוועג ןופ ,רעומוצ 8 יז וצ ןבוטש ןופ ןעופ טמיוק 4 א א זש , 8 א לא א א 8 8 רוי 3 ם טי שפ טו 6 = לז = סע 0 ט 4 6 : יט ט/ טו א טיצס 30 :

 תל

 :טסעלק ץראח) 2וי - ןוימ ןוא ,שחואמ ןקיטסיפהקידנוחצנ א טרעטעמש קיזו
 ?קיזימ ןיימ ?-עטילימ ןיימ זיא וו --

 ..ךיז ןצענ ןגיוא יד זיא
 טצ: / טלעוז טייטש יו ץינא 6 א טאל ןידא ןייש איד רו יז ךיוא לב

 -טינַאזװזןוא-ךלימ , םָאד ליפא םָאד ..לא-שט ץ-א ץנאג -- םאה
 ."ןתנאת תחתו ונשנ תחת שױא טיימס .,,"עקידנסילפ ג לא יז ןמ. : : ? 5

: 
 מ

 "אתוקניד אטדינ, םעה קנאד א ןע ופאדנַאפאט עקיזמודנ א -- תמוא
 -תריסמ , ןיוא ,גנאפ טשינ טשרע ךָאד ךױא בָאה (ןלע ,לעה ןו"כ יאנתשיבש ')
 "ןקילייו,ה םעד ןסולפיובהואפ לֵאו רע ,ת"נבכ-םי םעד ןסייהעג ,"שפנ
 -- יז ןשיהצ) טעטש טיס דנאק א !טלעוו קיטש א --- רשכֶא .,.תפצ



 -נייוו ,,,גרעב (!ןטימניױא חלמהזחםי רעה) םימי ,ןכייט ,רעפרעד (!םילשיורוי

 ןוא ...ןודיצ .,רוצ ,לבב ,רושוא ,םירצמ :תונידמ ןופ ףירנאבי א ןוא גרעב

 סָאד ,ווָארבאטס -- ןעזעג ךיא בָאה ;גנוטסעפ ןרעסיוא ,ןגיוא עניימ טימ

 , !ףרָאד עטנָאמדעה

 ןוא ןעוו טשינ ןיוש קנעדעג ךיא ,טייצ רעגנוי רעד טימ טרעוו ןווא

 -רענייז ןיא לעקנאג םוצ גנאלדאפ שידניק סייה ןיימ טליפרעד ,יוזא יו

 ןיימ זָאלדאפ ,"ןפודעג לָאמ יירה , ןופ לגניי סָאה ,ךיא ןוא ...םעדוט

 יד ףיוא רעטעלק ןוא סיודא יינ ןיא "דאדנאב ןײא זיוה סעמאמדעטאפ,

 םוק ןוא םעדוט ןיא ףיודא ךעלּפערט עקידלדניוװש-לָאמש ,עקישטילנ

 עז ןוא ,םודא לעקנַאנ ןפיוא יינ ןוא ,ןייש דעקיטכיל רעד ףיוא סיודַא

 םודא דנאלכאלפ םערָא טיײדּפשע;סיױא קיטסרָאיוװייידד- ,ייווצ א לָאמאטימ

 ןוא "ןקידעשייה יוװ ןשטנעמ ,ךעלביטשי|ןטרָאק יוו ךעלזייה טימ , ,טָאטש

 וצ דלאב ךָאד ךיא קרעמאב ,ךעפמייב-סעקילראק ענעפרָאװעצ .עכעלטע
 רעבָא ,רעמ ,רעטייוו ןעמ טעז רעכעהו סָאװ זַא ,סודהרַאמ ןקיצרַאח ןיימ

 ט : | ...רעסעב  טשינ
 .../ ןפורעג לָאמ יידד, ןיא יוװ טקנּפ

 = יי שדי קח דיק קיל יח .ידיאלקיקויי = קאד ידיד שיר לא א א ישר עא חי

 ןופ ךיז טיצ סע .;,רעכייר לסיבא טרעוו ?טלשוו ןיימ ,טוָא רעבָא

 .סע ןכלעוו ןופ ,ןטרָאג סרעינעשזניא םעה טדיסקענא ןוא ,סיורא טָאטש

 .יד טימ ןעמאד עטעדיילקעג סייוו יד ןיידא טטטש ןיא ןעמוק ןגעלפ

 ...םָאלש ןיא ןריצאּפש ןיוא ןטייווק

 | ;ןטרָאנג םעד טיס השעמ א

 -ראּפ ןיא קערש יד ,גנוטסעפ סיוא זיא גנוטסעפ יד זא ,ןרָאי ןיוש

 ןע נייז ןליוקרטאדָאפ םעד .טױמ ןטאטראה יד ...ןלאוו יד ןֹופ ןדנוווש

 ור ,טנקידטענסיוא --- ןסָאפ יד ןשיווצ רעסאוו סָאד ,ןעמונעגּפָארא

 ."אקצעיצואמ רעד ייב עקנַאפ רעד ףיוא ּפמוװ םוצ קעװַא -- שעדפ

 -צאלּפ רעד !ןקאזָאק ,עמראזאק ןיא ןענאלוא ;קעווא זיא ןָאזינראג רעד

 רעד טימ טנגעזענּפָא ןיוש ךיז טָאה ןסנָאוװ עקידמעזעב יד טימ רָאיאמ

 - ןופ  .קעווא ץיעגדוע ןיא ןעמונעג הנתמ א ,םייחל ןעקנודטעט ,טָאטש

 .טישדואפ ןטנודנּפֶא יד .דכז ןייק --- ןעמָארב יירה יד רעטנווא ןקידב יד

 רעד ןװא ,ייסָאש םוצ ןרָאפסיױורא ןוא גנענסיורא עטיירב ,עכיילג

 'עשידיי ןזָאל טשינ לָאז רע ,ןבילבעג זיא ,טנָאמרעה יוװ ,"לעטידטַאמס;

 ןטרָאג ןיא ןעניוו סָאוװ ,ןרעינעשזניא יד ןוא ,ןדָאב ךיז ךעלדעדניק

 טגָאז ,טקידנעעג טשינ ךָאנ ...ןסענראפ ןעמ טָאה ,טָאטש רעד רעטניה
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 רעיד ןוא ,גנוטסעט יד ןסיירעצ ווא ןגוילנא ןיפ תונובשח יד ,ןועמ
 סָאװ ,ןיוה ןסייוו ןסיורג .םעניא ןעניווװ ייז ווו  ,*ןןטרָאג"ןרעינעשזניא,
 רענעסאלשדואפ שייונ, יא ךָאנ ןיא ,דעמייב יד ןשיווצ ןופ ךרוד טוקנאלב
 ' ..." ןרע"ןנג

 -ןוא םייב ,ךיז ןעמ טזָאל ,ייסָאש ןרעטיוא לאטא ןעמ טריצואּפש

 ןיידא ןטרָאג ןיא טקוק עמ ןוא ןיידא וזָאר ןיא ּפָאדא ,ןטרָאנ-ןדעינעשז
 ,ןגיוא עקידנענערב יד טימ ,ּפעק יד טקעטש עמ ,..גנוטסולג סיורג טימ
 יב ןוא רעמייב ןעמ טעז --- ,רעפיט סָאוװ ןיירא ןטעכאטש יד ןשיווא
 ענירג יד ןופ טקנאלב סָאװ ,זיוה עסייוו סָאד ןוא .,.ןעיילא ןוא ,רעמ
 יד ןופ ,דעדיילק עסייוװ ןופ ןדעטאקפכרוד סָאד ןיוא ,,,סיורא דעמייב

 ןיא ,ןוידא סָאלש ןיא ,ןיידא םטָאטש ןיא לָאמא ןעמוק סָאוװ / ,ןעמואד

 לָאמא ךיז טניוװ יילא רעקיטייז א ןיא ,,,ןטייווק טימ טנוילאב ןריצאּפשז

 פדעטכעלעג סָאד ../אדיוה, א ףיוא לכאלמ שלדיימ ,שייונ ןייַלק א

 רעטָאֿפ רעד --- ,טפול דעה ןיא ןגיולפעצ -- ןסָאל ענעדלָאג יד ,טגנילק

 -אלאנ ןלפ ןטנורא ןיא ...טנעה ענענייא יד טימ יז טניוו לארעטעג רעד

 ךיא ,ןגייוצ יד ףיוא רעטעלב ענירג יד ןשיװצ קידנעגנעה ,ךיז ןגיוו נעט

 -נהישראפ עקידנצילב ,זיֹוה ןראפ יילא רעלעמימס רעד ןופ גנעל רעד

 ןנייפ ,יילא רעד רעביא ,ןטנוא  ,.,ךעלדנרעטסאל ענעריּפאּפ עקיבראפ
 קיוימזיאװַאקלַאּפ יד ,טכיל-ןניובננער ןופ ןסאפ עטשימעג ,עלָאמש ךיז

 ...טצנאטענ טרעוװ זיוח ןױא קינייוועניא ...זיוה ןראפ טליּפש ןוא טמוק

 טצנאטעג .,,,/סָאלש , ןופ טסעג עעשידעטיליס עיינ ןא ןעמוק ענר א סָאוװ

 טדעוו ןוא "םייחל ,, יא לָאמא סָאוו ףיוא טכליה .,..ץעקנודסענג - ןוא טרשוו

 רענרעכעלב רעד ןופ שיט ןרעקיכליה .א ךָאנ ןױא ןעקנורטראפ דלאב

 ,..קיזומ

 ַאנאיּפ סיוראדזיוה ןופ ןעמ טדעה ,ןטנוװא עליטש ןױא ,לָאמכנאמ

 --עטעּפש ןיימ ,דעמזעלק יד ןופ רעטסיימלּפאק רעזדנווא ,?כימ .,,.ליּפש
 ןטלעז) ןיוש טדעּפלָאטש ,"טקעטש עלעדיפ ןיא סָאוװ, ןופ לאוי רעקיד
 טננאפ ןוא ןגיוא עקיטשדוד טיס ווָאה ןדעביא (..,רעטכינ ןצנאגניא רָאג
 רע טכַאמ ,ןעמ| טנָאז ,קיזומ דעד ןופ ...קיזומ יד רעיוא ןטציטשעג ןטימ
 רעצסעפליידפ ןוא תופוח וצ ןשדאמ ,סנקעדאב םוצ םדעשייטש ששילאדאמ
 טאלנ ןוא ךעלמידרושמ ,ךעלנניי .עשילאקיזומ ..,"ערעשטעוו) רעד ֹוצ

 ראב ...טפאנ-אפ ןעייטש ,ןטעכאטש יד ןשיוװצ ךעלּפעק יד טי --- הרבח

 רעדניק עשידיי) ןנָאי וצ קינייוועניא ןופ ןֵא טבייה עס  ןיוא ןץעמס טקרעמ

 = ןרעוו עקטדופ רעד ןיפ םיבורכ עשיטניה יד ,(?ןבָאה תחנ ןלָאז

 ד ןופ ךעלּפעק יד ,ןפיולטנא םוצ ,ןעמ טסייר --- טייק רעד ןופ טזָאל
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 ןטעכאטש

 : ;ָאמ

 קידינזוָאלד !עביױא ,סולדא

 יוד ןפורעגַּקֶא ןיא ךיז ט

 עשיידניק ןייפ טדאעוטיירב

 יפו יא ןשיסקאז קיטש א

  ןבאמ ןיא עלאיב ןַײא ןוָאקי-טס

 דעוכיִא .ךיא םיק טלמעה ,..תפוצ
 ,ןיב ךיא .,.ןיידא "םדדּפ}

 ,ךיא ןיב םולשבו סנכנ א

 ייֵז ךיא ןיא

 טכאדט

 ןעערל

 ןבאשאב טָאג 'טָאה םָאווװ ךָאנ

 ?י דוב

 יד

 ןייד

 +עקיטש

 ןעטעּפש .טלעוו טי ק*

 עשידואוז יג

 א

 ןיוש ליפ ךיא
 ךיא לעוװ יצ

 -דעביא םודא
 יא

 א 5 א יי
 ,ט / גוש

 ןיא םילפ חמשינ

 ם"כמה דעד .,ןיידא

 טידיטסיזקע םָאװװ

 ןגיוצ עה טָאה שטנעמ דעד

 ,נני  יוזא ןבדָאטשעט זיא סָאוו ,ל"עהודב

 ?רעהניק-ליּפמ ןוא ,ןגיוו יד ןופ -עד

 טָאה עמ סָאוװ ,ןבעק ענענייא סָאד

 ב ןיא ןפ טייפ

 --= הלגנעהלעב טביולבו הקנעהלעב

 טניימ
 ןיא  ,רעמייוװ

 ,; טא =

 םעי

 היא!

 המשנ ןייז

 ָאד
 = 4 . 5 םיידוי יב או א {ר יא 8.

 וי ןםואוּפו

 ןימ א

 ...טיוה

 רע ,ןֵפֶא ןדע-ןג רעד .,,ןרועונעשזניא

 ץייא --- 
 ידואותו ץנ ועיריי זער

 ןטודָאג

 טיי יט

 ןיוא ....ןיידא למיח

 + טביילבי

 עמ * יב { שא

 וע ו

 יואב!

 ועו ר בש;

 -רעד גנילציולּפ  ןיוא

 דראפנ

 ןעמענוצ םיא וצ ךיא לעװו

 ןופ ךעלטדענ עשייבד יד

 ןױא דיבנ ןשיריי א

 דאה טימי

 דעבלאה א

 ןיא וו ןּתאלק-ץ
 ...תלעיטנבי ץצקמ

 ?ךיוא םילשיב אצוי א ןייז

 ןוא  יילא ךדעקעקנוט רעגנאל רעד

 ןכָאנ טדשוו סָאװ -- ןוא

 םיניהג ןױא דעדָא ןדעזןנ

 לב - קיטש א וווחץענורג

 רעטלעוװ צו ,חנרהמ רעבלעז רעד

 ןיימ ןוא .,.טלעוו רעד ףייוא

 "נוק ןיא ?2כש ןָא דָאנ ךָאנ

 ןריפ דעטייוװ טסייה םשליעיבי

 ד דא תחטש טיט ראנ ,טריפשענ ד

 ;דוָאסועשאפ) ןוא די בג טביילב

 סעפע = ןוימח ןיא שנ

 ןיא ןעוועג ...ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ  שינעדעדנייא ןא  ,סטכעזאנּפא ןוא
 ,ןאפי ןיפ ןבירטעטפיוהוא יצ טנעג - עקידעולטומס ענענושמפ א ַאטש

 1 ) ,} לקעּפ ןטימ םוחא ךיז יז טנָאזט ...גנוהיצ ןיא דעדיילק ,ןכאז יד טימ

 ןסאנ יד רעביא
 יז טלעטש טּפָא
 טליק אבו ...ןכנ :

 י : ֹ וי ....עט עצעאק

 יד וצ טלכיימש ןוא 8 '

 ןוא קידאּפ יד םיזוא טוט ..,-שביא טסעמ

 ,..קדאמ ןטימ  ןיוא ןָאט-עביא ךיז ליוװ

 טאר ןַיא ...ךָאוו דעה ןטימניא ביט

 ןגיוא יד ,טלכיימש ןרעטש דשד ,תחמ

 ןטימ ןױא ,תמוא יןרעיג ןימ אזא ןייז

 - ןעקי יטצילאפ ןוא

 ןווא
 / ןוומחה

 26+ י ירא בי זי שרי םעודא 1 .לויא
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 ,טקיטכענ

 סָאד טנפע ,קדאמ ןיוא ּפֶא ךיז
 ןטסעמ ,דשריילק יה : א

 ידשופוא ןיוא םשו

 ועימ ורעק גיהעגסיוא

 אם קי קי ראמי

 ןיא לאמפ ןעצ ןָאטרעבײא ךיז

 ץנאנ .,,טשינ ךיא סייוו
 ועריוא סורא טיידּפש ,לקיע כב

 ןוא גנודיצ סָאד ןָא |
 ...ערשהנא ןא ףיודא טצעז

 -םוי יא דא ייב

 טלכיימש  םיִַנּפ

 ךיווא טדָאד טעוװ

 ויצילָאפ-טַאטש
 -םלויע  ןזעייידופ

 ,..םומֿט

 ,..ןלאדטש
1 : 1 

 קא ,טדָאד  ןוז



 רעד ֹוצ ןעננַאנעגקירוצ ,דרע רעד ןופ ןעמוקעג ..יפעו רפעע
 // = / : / רע , 1 =

 6 ,לש 8 ,,,הרדטא יא טָאד {/ תסחחח תירפפפ תוחוד ותש .7 וע

 2 םָאד ץענרע ןופ ץעש-נילטשטעמש ןסיטסייג ןיימ ןיא ןיוש בָאה ךיא

 1 : ולשמ .ןטקאש 5 // 1 0 1 : 1 . 1 וצ ! ו '

 .תמא דעד ןייז לָאז ."המואמ  םיעחוו םניא םיתמהו,  ...טּפאכעג טרָאוװ
 ןגופ לאז שטנעמ א ,ןלעטשי אפ טיפ ןפלא םושכ דופ ןעק ךיא דעבָא 8 = 3 5 י 2 : אש } ג +ן יש או ופומא י ו = ו 1

 יפ טשושינ ,טכויפ טשינ ,גנע ןייז טשינ םיוא לָאז םע ןוא ,דבק ןיוא

 / , 5 ןיא ,,,בייל ףךייז טיש ךיז ןזייפש םעדעזװ ידו ייוו וי טשינ לָאז ןיא

 תיחולחל יא טניילב ,ןסיװ םאוומע טביולפ) --- חלילח ,"םעמאט ?דשפא
2 2 8 

 ..עדילת עלא ןיא טלאק דימ טדשוו סע .., צג | 8 { גוש וו צא ,א ןיי 3 א טיפ ןט/ה וי וי == 3 יי ר

 לט ןר 13 צ 8 צ
 וע וצ

 יי 6

 ןטשארחהםדא לייוו ?ישוי דעד זיא סאוװ ,ןבראטש טאווהאפ  ןוא

 -- תעדחהץע) ךעלקריוװ זיא .תעדחחץע ןופ טכוזוַאפ ...טקידטיושע טא
 ןוא ?ןסייהעג טשינ -ש טאה סאו אפ ;ןסייהעג טשינ טָאה טָאג ?דניי 4 1 : 1 ג ' : : / 0 1

 דקוּפ , ?תודוד .עקיבייא היי ,ףא טש עקיביוא ןא טמוק --- דשיז ןעוו : וצ} 0 ומ+} : 0 ּו ו- י ' '
 !קיבייא טשינ רעֶבָא םיעב 6 לעו םישלש לע ,םיִנה לש תיא ןוצ 82: 0 4 טי לז =! // } )= יז יע = 56 םהרש 4 * טא 8

 ?קיבייא ןבעל טעוװ דע, ?םייחח-ץע ןופ טכודפ יד טרעוודאפ סאוודאפ 2 | = 5 : יש נוק יח לו 8 = 3 אש =
 ?טפשיל טא אותי 7/ יי טימ ךיילג ןץייז = יד לז יי טאוודאפ 0 וי ' ײ ןא*+} // םב ט. 5 , יי; 1 עמ ו

 ךיזא ןד ייז --- ,שוהק ינא חס :טננאלראפ םע ךָאה דע טָאה -עטעּפש
 לאז עמ ,טלָאװעג ..,קיצדעקמ-אב ךיוא וד ייז ,ןונח א ןיב ךיא ...קילייה = : 4 רצמ ? לע { זש 1 84 |

 עשיז ןוא טיוט דעד ,,,זיא ףָאדטש יד בדאה יז ,ךעפסערש יוװ ןיא

 !םידלסי
 טָאה אוו ,דשמיט דועד עלי רעד  .,,ם"במה רעהו רעהיוװ טמיק

 ,ןטסיײואכ חכלח -- םיפנלג יד וצ ןיב דדע דעה ןופ :ט?ייטעצ טלשוװ יד

 ...תומא ןתדותו תכא השפ -- דעפעה ןוא םילנלנ יד ןופ

 ןייק ןיא ןייּפ ןייק אטשינ !סופדח תועט א ;טנַאז ןוא דע טסיוק

 רווא ,טשינ טדיטסיוקע ץקא סָאד ןטיוט ןייק ןוא םידוסי ןייק ןיא ,דייפ

 ע/ ן-יטסיזקע  ןשינרעטצניפ ןייק טשינ טשינ טדיטסיזקע םש יו

 ןיא תצילמ א רָאנ ןיא "ךשיח אדובו דיא דצוי,/ ..טכיפ ךָאנ טדיט

 לעפ רעד דָא ןיא שינדעטצניפ !טכיל -- ןפאשאב טאה טָאג ,,,ןענוװאד

 זיא -- טכי יד וצ טסענ טאג זא !טכיל ןיפ רדעה דעה ,טכיל ןופ

 טשינ טנַאלעג ךאד טָאה רע ,טכער רע טָאה ןעמטענוצ ןוא !רעטצניפ

 ---  ,טייזטנוזעפ  רָאנ ןאראפ ןקנעה וק ןייק ןאדאפ טשינ ןיא יוזא ,ןבעג

 טָאה ןופדעה -העה דעד !הנתמ א טָאג ןופ ,תושממ א טָאה טייחטנוהעג
 ןייק ,ךאז ןייק ךיז רעטנוא דעבא טאה ןעפָאנ רעה ,קנערק ןעמַאנ .א ִפ יו ל 4 4 5 5 ולא 1 זמן
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 ןבעל טפאשאב טָאנ -- /םייח םיהלא , ?יוזא ןוא .,,טשינ תושממ

 טָאה רע ,ןייז טשינ ןעק הנעט ןייק ,טיוט סע טסייה ,וצ םיא רע טמענ

 טָאה סריאמ 'ר הירוהב ....סנייז ןעמונעגוצ רָאנ ,טיוט ןייק ןבעטענ טשינ

 ןייז ,ןברָאטשעג ריד ןענייז ןיז ייווצ טשינ ,ריואמ ,טשינ ןי יו, :טכעהו

 .-- חקל 'הו ןתנ 'ה, ..."ןעמונעגּפָא ןודקּפ ןייז דָאנ טָאה ןעמַאנ רעביל |
 סהאל ןופ ליפענרָאפ סָאד בָאה ךיא ןוא !רָאלק יוזא ...בויא ךָאנ טסייוו

 ,זיוא זיא רָאלק ,יינש ןיא רָאלק --- "טזיק רעטעהלָאנ, רעד ןיא דו ידעיוו

 | | !ןבע5 טשינ רָאנ ,ץלא

 -ענָאיצאר ,רענייר דעד ןנעק ךיז טרעּפמע ץראה שגנוי סָאד ןוא

 סע ןוא .,,,ןיידא ןרעדָא ייד ןױא טילב טדעּפמש-סייה טביידט !קינאֿפ רעל

 :םענייניא ץלא ףיילש יד ןיא טּפאלק

 ...?םיוט טמוק סאווהאפ ?טיוט זיא טָאוו |--- 

 57 יהי ידיד טא טראפ קרי .שי--ילדיידי-- טא טי טא 5402 קח היי -ה-+ טייג } יי

 ןטימ ןטנעמאמ-סטפאשטנאקאב שניימ ; ןייז ןלעוװ טנאסעדעטניא = |

 | | ,..טיוט
 ןטימ טשיצריש ךימ ךיא בָאה ,זייוודניק ראג ךָאנ ,גנאל ןיוש

 .ןעבָאב רעד וצ ייגנ ךיא ,לָאמנייא ,.,םינּפ קא םיִנּפ ןפָאדטעג תומח-ךאלמ

 וק ךיא ,(!ךָאװו א ןשָארג סקעז) טלעג-ןכָאװ ךָאנ ןיידא בלעוועג ןיא

 טיירד-אפ סע ,ץראה םורא ךאווש סעּפע רימ טדעוו ,ןיידא בלעוועג ןיא

 -רעד טשינ ךיז ןעק ןוא טנאוו ןָא ןָא ךימ ראּפש ךיא ,ּפָאק דעד ךיז

 פִא ןפיט  ,ןפיט א ןיא סעּפע לאפ ךיא זא ,ליפ ןוא לאפ ךיא ,ןטלאה

 | = ...ן"ירא טינורג

 ןױא ,בוטש רעסיורג סעבָאב רעד ןײא ךימ ךיא בָאה טּפאכעגפיוא

 -ןדעל ןקיצראה-םורפ ,ןליטש א בָאה ךיא ....גָאמדאפ ,טעב סיורג א

 ,טעב ןופ טייוו --- ףיוא ןניוא יד ךעלעמאּפ ןפע ךיא ,טרעהדעיד ןוגינ

 ,טלעטשדואפ רפס יא טימ רױמ ראפ ,טכיפ א ייב ,ביטש ןופ לקניוו ןיוא

 .,ןתגינ םעה רָאנ רעה ךיא .,,טנדעק ןוא שובייל לאומש רעטעפ ןיימ טציז

 םוצ ןקורוצ ךימ ךיא ליױװ ,ןרעה וצ דעסעב ידכ .טשינ --- רעטדשוו ןייק

 .ךיא ;ןכעדב ךעלדנייב יד ,טשינ טנֿלָאפ בייפ סָאד --- טעב ןופ דנאה

 לו ךײא ,טשינ ךיא ליוװ ןגערפ .קנאדק ןייז זומ ךיא ,ךימ קערשרעה

 לאומש רעטעפ ןיימ טנרעפ קנארק ךיא ןיב ןוא ..,ןייז קיספפ טשינ

 דלאב ןוא ךינ תוכז םעד ןיא לָאז ךיא ,קיצדאה יוזא רעבירעד שובייל

 ,רעווש רימ ןיא ּפָאק דעד .ךעלגעוואבמוא ןניל ךיא ביילב .ןדועוװ טנוזעג

 ּפָאק רעד ןכלעוו טי  ,ךוט ץנאג א ןָא ּפאט ןוא טנאה א טימ ךיא ריר
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 סָאד --- טייקרעיוז א רעכעלזָאנ יד ןיא ריּפשרעד ךיא .ןדנובעטמוהא זיא
 א -- "שטצנעפ םיצ קילכ א בינ ךיא .,,קיסע ןיא טצענעט זיא ךוט
 ןעייטש רעטצנעפ ןפיוא ןוא .,,ןיידרא בוטש ןיא םקוק טכאנ עסייוו
 -עג קנאדק ךיא ןיב ןעוו ?רימ ןױא סָאוו .,,ןיצידעמ םימ ךעפעשעלפ
 ןוא ּפָאק ןכאווש ןייס רעטאמ ךיא ...?ָאד ךיא גיק םאווראפ ןוא ןלָאוװ
 ןלאפ ןיימ ,ןיידוא בלעוועג ןייא ןעבָאב רעד וצ גנאג ןיימ ןוא ךיז ןַאמרעד
 רע טנרעל דעבידעד י;בוסמ= הלוח יא ןייז ןומ ךיא, .,.בלעווענ ןיא
 ךרוד טראפ ,סיודא ןעוינ רעטצנעפ יד ןכלעוו וצ ,קדאמ  ןיא ...יוזא
 -ךאלמ -- םיחבונ םיבלכ , ,..טניה ןופ וידעליבעג א טרעוו םע ,דופ א
 פייווהעד ןוא ...רופ רעה בילוצ יא סע ,ןיינ ,.,טכעלש .,,"ריעל ָאב תומה
 ךיא ןוא סייווש טימ ךיז טקעהאב בייל סָאד ,רעסייה ןוא םייחו רימ םרעוו
 ..ןעמאלפ וצ ןצנאנניא  ןוִא בייח

 -ענכיוא לָאמאכָאנ (נָאט ןבלעז םעיד ,ךיז טנאד) ךיפ בָאה ךיאא
 :טעמב םוחא ןעמיטש ךיא רעח ןגיוא יד ןפעו ךייא דעדיױא ןווא ,טּפאכ

 ,עכאב יד --- ןרעדדנופ זיא לע ---

 ...עטנעי שעמומ יד --- עלעשעלפ עלענ  םָאד ----
 טנייפ עמאמ יד ...עמעט עמוס יד -- סעקנאב יד גָאז ךיא ןלא ---

 ...ןרעטש ןפיוא טנאה יד רָאנ רימ
 -מוא ןא ךָאנ ךױא רעה !טייז רענעי ןופ ןעקאט ,טייז דעשעי ןופ ---

 ,םיוהוא טייג רע יוװ ,טירט שנייז רעה ןוא דיי א ןופ עמיטש עטנאקאב
 | ...ריס יד ךיז רעטניה טכאפראפ רע יו ,רעה ןוא

 ,,,ךיא טכאדט ,.,"ריש ,ריש,

 -ןרב ןופ ןעמוקאבסויורא ךיא בָאה קערש-טיוט ןתמא םעה רעבא
 םענעטלאשדאפ}, םעה טקנעדעג ןוא ןזעקעג  טכייליפ טָאה ריא ,.,םענ
 | !?םענורב

 -פיה א רעטנוא ,םענורב וא טייטש 'פטהעפחקדאמ ןייא ןופ ןטימניא

 ןומ ענידרבמעצ א םענורב םודא .,,ןלייז עדעווש ריפ ףיוא ךאד םענרעצ

 טיצ רעסאוו ..שטנעפ םענעססאווהעד א ןופ טסורב רעד זיב ןקלאכ

 -אב סָאװ ,לאוו א םודא טלקיוועג ,ןטייק ענרעזייא ףיוא ןּפעש טימ ןעמ

 ...ןציּפש טימ דָאר ?"סיורק רעייחעגמוא  ןא ךדוד ךיז טנעװו

 רעבָא זיא ?םענורנ-טַאטש א ןופ ןינע דעכאפנייא ןא ,ךיז טכאה

 רעד טימ ןָא ךיז טדאּפש עס ןא ןוא ,ףיט "רעייז ,רעייז , םענורב רעד
 סג

 ףיֹוא ןבייהפיוא וצרעד ךיז ןזומ ךעלגניי) ענידבמעצ ןוֿפ םיֹוז א טסורב
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 -יטכיל ןופ לדער א סעפע טצנאלנ ,ןיידא טקוק עמ ןוא (לנענ ץיּפש יד

 טלָאװ ,"?כיימש--עסאוו, א סעּפע -- דעסאוו ןכעלצדאווש ןדעביא טייק

 וצ ןֶא ךיז טבייה ,ּפָאהַא -עננעל טקוק עמ ןַא ןוא .טקָאזעג טנייה ךיא

 םוצ ,ּפָארא גנוטסולג ךיעל דעחניו א ןָא טּפאכ סע ןוא ּפָאק דעד ןעייהה

 טונ ךיז ןומ עמ ןטעננאפ א יוװ ,ּפָאדא טיצ סָאוװ = ,?כיימש--עסאוו

 טקעטש ףושיכ ַאזַא ..,ןעננירפשוצכָאדא טשינ ,ןטלַאחנָא ןוא ןטלַאהנייא

 ןופ ?כיימש ןקידעטיצ ןטימ ,דעסאווזםענורב ןכעלצראווש םעה ןיא

 | ,,.|בויוא

 סע ביוא זא ,ךעלדיימ .טימ רעגיי ךיז ןלייצרעה ,קינייוװ ךָאנ זייא

 יד ,סיוא ךיז ןשע? םודא טכיפ עלא ןיוא טכאנ עדעטצניפ א רָאנ ןיא

 ,ץעק עצדאווש ןױא עסייוו ,ץעק ךיז ןעקמואז ,ןפָאלשעגנייא זייא טָאטש

 ,דָאר ןסיורג ןופ ןציּפש יד ףיוא ךיז ןצעז ןוא ןעמיק ,םענודב םייב

 ןַיא .,,ןדעמַאי ןִא ןבייה ןוא ץאק עסייוו א ,ץאק עצדאווש .א ;טשימענ

 ּטָאד ןוא ,דָאר סָאה ןריר ןוא טייז ןייא ףיוא עֶקַא ךיז ייז ןריר קידיעצגי

 לָאמא סאו ...ּפָאדא ,,ףיודא ןעייג ןּפעש יד ןוא ןעיידד ןָא ךיז טכייה דָא

 ןא) קדאמ ןיוא םודא טייג םָאוו ,דעטיח-טכאנ דעה ןוא ,.,דעדניוװשעג

 יוװ ,ןרעמָאי ץעק יד יו ,טדעה ,(דעקיצניינ א ;טנָאזװ עמ  ,יונ דעטפא

 ןיא ןֶא ךיז טנָאלש ,ּפָאדא טכוק סאוװ ,ּפעש יד יוװ ,טעּפידקס דָאר סָאד

 ןוא ,?רעטבעלעט א טימ ןגעקא דא טציהּפש דעסאוו סָאד ןיֹוא ,דעסאוו

 קסוילּפ-קסוילּפ -- דעביױא ןיילא ךיז םדעק ,ףיורא טמוק סָאװ ,ּפעש יד

 -יצ ,ךיז טמלצ ןיא טדעטיצ דע  ןיא ,,,ןיידא םענוהב ןיא דעסואוו סָאד

 ץעק ןייק ןענייז ץעק יד ;ןנָאז רעבייוו עטלא ןלא ...ךיז טמלצ ןיוא טדעז

 יד ןדעסאוו םייב ןוקית ןכיז סָאוו ,עטלנאווהאפ תומשנ .דָאנ ,טשינ

 דיױוװ יד ,הווקמ ןופ ןטקאהעג טשינ ןבָאה סָאוװ ,דענעמ ןענייז .עצדאווש

 עטידה ירד ןטנאהעג + ךעלרע טשינ ןבָאה סָאוװ ,רעבייוו ןעעייז -- עס

 | ...הווצפ

 ..םענורב דעטסָא ּפ ןייק טשינ ,ןייז טשינ לָאז סע יו

 ש
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 יו ,ךיא עז ,קדאמ ןדעביא קידנפיול ,קיטוידפ ןסיוועג א  ןייא ןוא

 עמ יו יי וועג ליופ טייצ רעד טימ) ענייטטעצ יד ןייא טנקש טמ

 -וא ענענייא יד טיס דעח .ךיא ,"עטעדב טימ גנאנוצ םעד טעילדאפ

 טשינ טלעפ טייצ -- טעבדא דעה ייב ןעייטש סָאוװ ,ןשטנעמ יוװ ,ןדש

 -נָאמט ןלעטש טשרע ךיז ןעמ טעוװ ענידבמסעצ -עיינ רעה וצ ,/ ;ןנָאז ---

 ךָאנ סטכאנוצקישידפ ּפאכ ןוא ,םעזוא םעד ןאי סענדואפ | ןוא ... קייט

 -אוו שידופ ךָאנ םענודב םיצ ףיול ,טדָאװק ענרעּפיק יד עדעשטשעוו דעד
: 

 ןייא ןיא ,ךיז ליוו ,וצ ךיילג ףיופ ןוא ,טנווָא-רעמיז רעסייה .א --- ,דעס-
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 8 טע עד טכאניב םעז עמ יצ , ענירבמעצ ןופ דנאר ןָא ןדאּפשנָא טנעוו

 -ײה ח-- ןואא ,לכיימש--!עסואוו
 םנלש א ,ןָא טאב א ךימ םיִג ענעדוי עטלא ןא ,טנַאטרעד יו ןוא

 -םיפש , ןיֿפ ןרעלדנעחהעקַאטס יד ,?ענירהאלאה יד ?דיידפ,, ,,,קירוצ

 !לאטייב ףילא --- טיוט ןרעכיז א ןופ טעוועטארדעג ךיפ טָאה ,"תיב

 .ןקערש .עטייז ןיא טיוט) םעד טישפטנעעצ -עביוא ךיא ןיב טכאנייכב

 פיש ןױא טכאנ ףיוא טכאנ ךרא לאס םיוצ ענַײאק ,עננאל א דנרעוו

 םיע .,,תגטייב ןבעל םיצ עביל רעה וצ טסא-טנאק רעד ,,,ןיידוא םעטוד

 } ךילא דאָס טקעהש טייט רשכעלקרייוו ףעד רָאנ םשינ זא ,ושרעה טסוק

 טמ עצנאג ;יל ךיא ,ףָאלש רעד --- םירט דעקילייוטייצ לעד , -שדודב

 | 8 ואו לאפוצניידא טשינ ,ןְכֶא ןגידא יד טקאוועגרעביוא טקאה ןיא 8 1 -- , ל 84 6 א 1 , 5 : 1 = ּצ לאפ :.

 קי פו 6 ֶּט

 טגיעװ ןיוא }

 ןיא ןעקניזראפ וצ טשינ ,בלעוועק ןיא ןעבָאב דעד ייכ יז ,טנודנּפא טי 5 יע יי א = ; 39 ניו א)  ןפו; '+ ? צ א אפ , ינ 5. י.י"
 בעק ןיפ ךיז ןסוירוצ א טשינ ;שינעסעגדואפ

 ץלא ,ןעמערב יד -ימ ןרעוו סע רעטדרעייקב = ,ךעדעויש טָאוװ ןווא

 גנאקראפ דעה טרעו דעסייח ץקא ןוא ,קערש יד טסקאוו רעקידפאווג

 ךיוא א ..ןבעל ןִא ךיז ןטפעהאב ,ךיז ןטקאח  םוצ = ,ןבעל  םוצ

 םָאדא ףיופ רעדָא קלאפ םוצ ףילא סע םייר ,וצ רעטצנעפ םיצ גנידּפש

 יג 6 ןײא  טליהעטניוא ,טפאלש קראפ רעה ךיוא רעבָא ,,,ןיירא קראפ ןיא

 דצנעפ/ עטצראוושראפ  ,ןרעוומ/ עטרעוויקנלאפ מייקל ליולב) רעקיטכאנ
 : ץ טא טא םייוו ךױא ,ןעמ טבע ןעפ . טא ויז "וע אל } 6 רעמא ,6 עה

 יימ ןעייטש סָאוװלאפ .?סָאווהאפ --- / טשינ טבעל ץנעי ,לימ ךױא ,ייזא = ' | - 0 : ר = צפו
 ?ןבעק דעייז א ןייפ ןשיווצ ?ײז ןוא רימ ןשיווצ ןרע 09 ף65 ר , += - 5 טי

 טשינ טשרע ריס ןיא ךיז טָאה ליפענ עבלעז םסָאד ,,ענעבאטאנ

 קיטש = שידנעלסיוא  ןא/ ךעביא טכאגיב  קידנדאפכיוד ,טקעוװהעה גואל

 ןיימ ןופ קיטייוװ יא טצאכעגנא גנילצולּפ ךיפ טָאה ,לטעטש שידשצייווש

 טסענטִא טרָאד ..,ןריקאשז יד רשטניח ןופ ןבעפ םעניפ טייק;סידענּפָא

 טוכ ,ךיז טיירפ עס רעהַא ,ךיז טנָאלּפ ,טרעיודט עמ  ,ןעמ טסנעב ,ןעמ

 ליפ ,טשינ סייוו ךיא ןוא ,שינדעטצניפ זשפיטש רעה יא ךעלקילג זיא

 ,; 5 ר ןפ= עא ידי ןפ יו : : ' 4 : :

 ,ןשטיעט טיואה ךָאד ןבעל טָאד ןיא ..,טשינ קלח ןייק םעד ןיא באה ,טשינ

 דעתי א טפַאכעגנָא ךימ טָאה סע ןוא .,שטנעמ א ךיוא ןיב ךיא ןוא
 5 8 צו רזצ ,

 ,ןַאט וצ ן?עטשי יצפיוא ךיז  ,גנאלדאפ .דעפשפאטפאש

 סיי טא 5 טא + יו 3 = יו + טי פי אה 52 9 5 טפ)/ = שט 28 מט = י א אס = טא + 6 טמא
 טא 5 רע ר יי {5/ 5 נ שוב א ו ראל ר ר 55 48 א ר ר? .,9 6

 אי } א ,ן5= 1 ןופוה2 ברי } '/ 404 8 וע( ִד ן 1 , 95 } ,ןש"ע וו א בו לא לואי טא ו

 + 4 5 אב 2 7 ּפעל-ןשטנעמ יד ןקעטשסיודא ייז ןלָאז ,רעטצנעּפ יד ןסייר
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 עט ןָא עליו יד ןיפ העשע" ר יה, א א יא אי ָּ א צו + זע טקי 5 סור לי 594 טוה 45 ומי טוֹמ "= 0 ,שמ, // יא =



 ןשיינ, ייז ןדישראפ יו ,ןבראטש ןשטנעמ קיטראנגוא יו .דעבָא, = |

 יה ....טלעוו רעה ןופ
 ...םקיטפעשאב טלמועה ןיֹוׁש ךימ ןכָאהװ "ןעמרָאפ, יד

 יצ ..,ןעמוקעגקעווא לָאמא גנילצולּפ זיא גנוטסעפ ןופ שזודטס רעד

 ,.טשינ ןיוש ךיא סייוו ,ןעוועג ייברעד יצ ,טרעהענ סע ךיא בָאה

 == טאדלָאס רעטנידעגסיוא ,רעטלא ,דעדאה א גנוטסעפ ןןױא ןעוועג

 רעג יו-תבש (ןטייצ סייַּפאל דאפ) ךיוא .טרעקענ ןסאג יד טָאה סָאװ .

 עשיריי ןופ אנוש רעתמא ןא ןוא רעכעלדנילב א ,יונ רעזייב א ...ןעוו

 -- םסאנ ןטימניא ןסייבנָא ןייז !שטנעמ סלעטידטַאמס םעד --- ,רעדניק

 בלח טימ טרימשעג ,םיודרא םעזוב ןצראווש ןופ טיודב ץדאווש קיטש א
 ,םיא ראפ ארומ טָאה עמ .,.סיודא ענעשעק ןופ לטכיל קידנשָארג א ןופ

 ,לקע ראפ ךיוא םיא טכייוו עמ ,םעזעב םעד רע טפדאוו סָאװ עדאיל א

 -בינ ןטלעז ןוא ,עשיסור טכע ..,תוללק ענייז דאפ לקע ראפ ךיוא ןוא

 ,לקַאוו ַא ךיז טיג ,ןרעק ןטימניא ןייטש רע טביילב לָאמנייא ןוא ...ןרעמ

 ךיז טרעק ןוא ,םעזעב ןֶא ןָא-ראּפש א ךיז טיג ןוא ןטפאה-עד ךיז לו
 ןוא טלאפ !לארשי-עמש :יירשענ א טינ ןוא ,רעביא ןעמאזוצ םיא טימ
 טָאה ןטלאהאב ...ןעוועג טסינַאטנאק א --- סיודא ךיז טזייוו ...טיוט ---

 טעװו םיא ...דלעפ ענוואלסאװאדּפ ןפיוא ,םיתמה תיחת זיב ,םיא ןעמ
 | ...ןטייצ יד טשינ ,ןענעבננסיורא טשינ ןעמ

 ענה וא טרעיודעג ;גנוקריוו עניילק א דימ ףיוא טכאמ טיוט רעד

 - ..ןרָאװעג טשינ ,ןעוועג ?ןדייל טנַאקעג דע טָאה סָאװ .,,ארמימב

 ךיא ביוא ,לשרעה 'ר ,רעכאמרעגייז רעטלא ןא טָאטש ןיא ןעוועג

 ירפרעדניא :הדבוע ןייז ..,רעניד-טָאטש יא ךיוא ,טשינ תועט ןייק בָאה

 א ףיוא טייג סָאוװ ,דעגייזטָאטש םוצ ןרעטעלקוצפיורא טכאנדאפ  ןווא

 לָאמ ייווצו ןעיידדחנא ןוא ,קידטש ףיוא דענייטש טימ ,קרעוועג ןרעצליה

 א םעּפע ןיא ,לטָאּפאק ןטעניש א ןיא ,םוורג א להיי יא ...תעל-תעמ ןיא

 טלמעד ןיוש טָאה ןעמ סָאוװ ,םדָאפ א ןיא ,ןּפאל טימ גנוקעדאביּפָאק

 םיא בָאה ךיא ;לדיידטיהט-ייב-טידט ,ליטש יא ...ןגָארטעג טשינ גנאפ

 ,ןכאל טשינ ןעזעג טשינ םיא טָאה רענייק ...ןדייר טדעהעג טשיײנ לָאמנייק
 טקערטש ןוא רענייז ןופ ּפָארא לשדעה'ר לָאמנייא טמוק ...ןענייוװ טשינ

 ..יקראמ ןױא טננענאב רע סָאוװ ,עקא טימ ךיז .טננעזעג ןוא ,טנאה יד ןדעי

 | ?לשרעה 'ר זיא סָאוװ ---

 + !ךױא בראטש טכאנ ייד--

 סױרַא טמוק עמ ..."םיאנוש עניימ, ..."ןייא טלַאפ דיי ַא סָאוװ;
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 ,טייטש רעגייז רעד -- ירפ רעד ניא סננרַאמוצ
 !ןענאטששעטפיוא טשינ

 {ןייז ףדאד יוזא

 רעדו .רעכאמלטיה ןועמש רעטנַאמרעד ןיוש רעד טבדאטש ענדָאמ
 רעמיצ) טאהעג בייוו טייווצ א ,.,ןינכ ןשילכשמ םייב רעפלעהרעטנווא
 לָאז יז ,רע טסייה הסיסג ראפ ...(סע/ ןכייצראפ ןוא ךיא קנעדעג קיל
 ןכָאקּפָא ,ּפראק ןקיטנופבלאה א םיא ןפיוק ,ןיירא קראמ ןיא ןייגסיורוא
 -םלוע , ןייז טמ ןעטענעזעג ךיז ?יוו דע ,,.ןיידא םעב ןיא ןעננאלרעד ןווא
 ןוא ןענענעזעג ךיז לי רע ןוא ,,.ּפראק רע טָאה ביל יוזא -- } הזה
 ןסייבוצ םוצ ןווא ,..ןתיוופ ןופ םעט ןטימ טלעוו רענעי ףיווא ןכיילגראֿפ
 ןבעג ךָאנרעד ךיז רע טסייח ץיוו ןטנאקאבחטלעוו ןטלא םעד ןריפוצסיו א)
 ץימש עטצעפ יד ןייז ןלעו סע ןעוו ,ןסיוװ לָאז רע ,םיולפ עקידמרעוו א
 ,..ןתיול ןראפ

 !קיציוו רעבָא ,ךעלמייח טשינ

 .ןרָאוועג ןעקנורטרעד !עפ9 רעטעפ רעד רעבָא רימ  טבראטש
 ...ץראה ןדלָאנ א ,שטנעמ דענעהייז וא ,,,טנעמיד יא --- רעטעפ א ןוא

 םיא ןופ עטנעי שמומ יד ...ּפָארא  ךיז ןופ ץלא םיג ,קעווא ץלא טיג
 .בנג יא יו רענרע ,בוטש ןײא יוװ ,םינש םימ בֿכעוועג ןיא יוזא ,ןטיה
 סָאװ ,קידניא םוצ ןיידא רעלעק ןיא ּפָארא םייג יז ,חממ דאפ לָאמנייא
 רעד רעוו ,טסייוו וז ...גָאט דעקיטכעט יא -- בוטיםוי דובכל טעשיאּפ יז
 ןאמעהַא ןוא ןיידא בלעוועג ןױא טמוק סע ןוא לָאמא טפעדרט ,,,זיא בנג
 -- ךדָאלפוש םוצ ךיז רע טּפאכ ,תוטוהּפ םיג יז ,ָאטשינ ןיא לטנעי
 ףיז סעּפע רע טיצ -- ,ךָאנ טשינ טיג רע -- סָאלש םוצ ;טכאמראפ
 -רַאּפ ןשיווצ ןיא ,,,ץןבעגעגקעוװא ןרעהולּפ יד לָאמנייא .,.ּפָארא בייל ןוֿפ
 -נעי עמומ יד ...ןוז רעד רעטנוזא יו טשינ ,ךיז טכאד ,| בעל א ,קלָאפ
 םוצ .הקדצ ןבענקעווא געמ דיי א לפיוו ,טסייוװ יז ,תדמולמ א זיא עמ
 יד -- סנפילשעג א יז םָאה לנניצ יא ןוא ,.,ןּפעלש םיא יז טעוו בר
 א טפעטש ןוא ..ּפָאק סנאמ םוצ תולפק עריא טחעה ענעיצדָאּפ עצנאג
 ..טָאג ראפ טאהעג ארומ טשינ רָאט יז טלָאוװ ,סיוא פנענ טימ טנאה

 ,ךייט םוצ ןדָאב ךיז ןענ ןואד ןראפ לָאמנייא עּפיל רעטעפ רעד טייג
 א םיורא טרָאד ןופ םיא טמענ עמ ןוא ,,,םָארטש ןרעטנוא ךיז טצעז
 א ,ןפאלעג רעסאוו ןטימ ןיא סָאװ ,ןעמ טנָאז ,ןייטש יא ןופ ,..ןטיוט
 -נודטעג רעסאוו ,טנפעעג ליומ יסָאד ,ןרָאוװעג םביוטאב ,ןעמוקאב פאלק
 .י.ןועוק
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 קודהנייא ןסיורג ןייק ריס ףיוא סע טכאמ "םיכובנחחה-ומ ,/ יּפדלע

 ןיוש .ענעקנז-טדעד ןוא ...דעטעכ דעטונ אזא דָאש א דעמ טשינ .טשינ

 ,שטנעמ יא ףדאד רע) ךייט ןופ ןעמונענסיורא לָאמא ןאמנגניי א ...ןעזעג

 ןעמ טָאה ןגיזצענסיודא  ,(ןפלָאחעג טשינ טא ואל ענעפדאװעגניידא יד

 "עג ךױב םעד ינק יד םימ םיא טָאה עמ .םענעלָאדדעגנָא ןוא םיא

 רענ  ,ןעוועג ייבהעה ...טצעזענסיודא ליומ ןכייוה  דעקאוו סָאד ןוא טקידח

 | ,..טשינ טיפ רעטייט דעה :ךעל יעפמושאב ןועז

 ...ןפָאלעג טשינ עּפיל דעטעפ םוצ ,ךייט םזצ דעבידעד ןיב ךייא

 דעד ךָאנ טייג שטנעי עמומ יד ...ןעוועג ןיא חיוופ יד ןזא ,דעבִא |

 א  םינּפ ןפיוא ...טפול רעד ןיא טסיוװש יז ,טשינ טייג יז ,ןיינ ,חטימ

 ראב א טּפָא ןביג ןוא םזדא ןעשזדנָאלב ןניוא יד ,?כיימש טרעווילנהאפ

 -- ץנאשזה?כ ייב יוװ ךיז יז טנעוואב טא ,ץילב א ךָאנ ץילב ם םע:עטכאה

 יד ,.םייז רא ייב םדאה יינג ךיא ...לנענ-ץיפש יד ףיוא קידתימיוע;בו

 דוניביר :קידנכעדב טנעה יד ,טָאנ ֹוצ ןעיידש ,ךיא דעה ,םודא רעבייוו

 ,טלמרומ ןוא ,טייג יז ןוא !ןזָאפ דעדט א שמָאמב !ןענייוו יז לָאז ,םלועדלש

 ,עקעּפיק ,םע, :(טצונאב "ההובק ךָאנ, ןיא בָאה ךיא סָאוװ) דעה ךיא ןיא

 ךיז ןופ ּפָאדא סיר א גנילצילּפ טיג ןיוא ?!טנוזעט וצו ןייז דיד לָאז סע

 --- ךיח = ..,ףייפ א --- ליומ ןטימ ןַײא לטייש סָאד

 ..סאנ רעטהיױקודב דעד ןופ ,רעלדנעהנייוו רעד ,.ק ךָאנ טבדאטש

 טככיג ןוא דע טעל ,..ןבדאטש ןשטנעמ .יוװ ,ןעז זומ ךיא ,ןיהא טיצ ךימ

 ,ענייז דעטכאט יד ...ןצדעמש עכע?קערש ןיא ,ביטש דעסיורג דשד ןיא

 -ייוו עניילק יד -- טעב דעדנא ןא ףיוא טגיל ,טייקנייש 'עטעוופנ עצידָאּפ יד

 רָאכ וא ןיא טליונקעגנייא --- יודפ עכיוה א --- דעטומ יד !קעחש עס

 וצ ,טייל-חדבח ןשיווצ ,ךימ קוד ךיא ...טשינ םיִיּפ ןייק טעז עמ ,לעט

 ..יוריוו ןטימניא ןעיידשענסיוא עד? .,תויוועה עכעלקעדש... וצ טעב

 | -- עמיטש רעטרעדנעעג ץנאנ יא טימ  ,גנילצולּפ ןוא

 ..טניק דעלעק ןשייוצ ןופ ?סיפש דעה ,בייוו ןיימ טא =

 -ןרעינעשזניא ןיא ףױלטנַא ..,ףולטנַא ךיא ווו טשינ רעה ךיא

 ,ייפ ...ססונ וא ןיפ ,טקידיילאב ןקידנבדאמש א ןופ ףיט יי ידא ןטדָאג

 טשינ שדעה:א ךיז םעוו דע ,טיוט םעד טהשוו זיא שטנעמ דעה !יומ

 ...רעלעק ןטייווצ םוצ לסילש ןופ ןסיירּפא
 "טע יג ,יײסָאש ןפיוא סיורא ייג ךיא ..,טכאנ יד וצ טלאפ סע ןוא

 .-- (!לָאפ ןטשדע םיצ ךיילג) עזדעדו ןוא טאטש ןופ ּפֶא דעטייוו סאו

 ןופ םאקפדדוּפדוּפ יד -- ןטרלָאג ןרעטנוא ּפָאדא ךיז טזָאל ןוז יד יוז
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 עט;כייצעגסאלב -א ףיוא טנייש רעבױאנגעק ןוא ,,,ןגייווצ יד ןשיוװצ
 ...רעטלוב טרעוו ,דשכעה טמוק ןחנבק

 ,ךימ רעדנווו ןוא ,קוק ןוא םיוצ יא סעּפע ןָא טדאּפשעגנָא ייטש ! ךיא
 -נוא ךָאד טייג גָאט ןדעי ,..לאוב ; שי 6 םיצ יוזא סע ךיא עז סָאװאפ
 ...הנבל יד ףיוא טייג טנולא ןדעי ,ןוז יד דעט

 ,..ףיורא ,ףיו-וא ךיז טיצ יז א
 ?קנאשענ-חש-ה ףיוא ץאט ענרעבליז א ?דעלעט-שדקה רעטדעטיצ א

 ?םיִנּפ סעשוהי
 -- ףסָאװ ךָאנ ,ןעמ טכראטש םאווראפ ;ןעשוחי ויב ןגערפ רשפוא

 ...ןָא לסקא םייב ץעמע גנילצולּפ ךימ טדיר
 -ךיבתיה ןייז ןופ טיפ םייב --- טנַאמרעד ןיוש --- רעקדיפ ?כימ

 -ימש א ןעמוקע;סיוהוא דימ וצ זיא דע ,ןענאטשעג סע ךיא ןיב ?זייח-תוד
 טנאה יא ןיא | ,ןגיואזדעטאוו עקיהעיודט טימ ,רעקיד :םיילש-כיטש .,דעל
 .,פרעטסאל א --- דעטייווצ  ןוא/ ,קדפס יא ---

 "?טשּפ ָאד טסנעק ,יוליש ןא טסיב וד ,טגָאז עמ, --
 ירַאֿפ -- ןעמָאנ םעד) ?הפס-ח/טק ןיא טדָא ןֵא ריס טזזיוװ רע ןוא

 -ראפ ןוא יײטשהַאפ ,ךרוד ושל ךיא .,,90202 ןכעוו ךיז טדשר סע ,(ןסעג
 ...שיטייט

 טדניוושדאפ דע ןוא ,/טדואוו ,ונ ,,,יולוע ןא עקאט ךָאד וטסיב} --
 ,..ןיידא ?זייח ןיא .קירוצ

 ןיא רשפא :קנאדעג א ןעקקיוטצסיוא ןָא ריס ןיא ךיז טבייה סע
 ++ )= קנאדעג רעה ...ןנאדפ ענוימ עטוא ףיוא דעשטנע רעטססיטכיר דרש םָאד

 דא , 1 וע שר וי שי טיימס 1 י יפו ש צ 06 8 ויצ בי וו וע הוא טז וויע | א טי 48 גצאה טיט קי ראש בי היפ גאר" יין ףיז 5 ישפ ; ; 1 = לי : לו עד

 + עו יע שי ,רעיםי ירא 2 יג 0 ןג/ יש יא ן א טטא) וע גע ןמפ רע ! | א :- 0 73 + יי צג ָ 4 ר בא : טי תן ְ ָ ָ , ְּ = = = -40 שא א א =  טףי- אפ 5 יה 6 א8/ טינט == קל( טאפ יירו= לא

 == לסילש .רעטששטשארא

 ...טָאטש ןיא קעטָאילביב רעטכאמחאפ ןייז וצ ?סילש דעד צא 4 6 מא א 4 טויש םה) ='  שײן 0 ספ ט8 8 (ה א א האק  לפורו שי

 םעד ריס רע םננאלרעח ,קידעבאלש טדשטיצ סאו ,טטאה רעה טימ
 ןַא --- טנַאזעג ךיא טכָאװ טנייח ,ןָאט ןָא ,?יוח --- עמויטש יד ,?םילש
 ןץיא ליומ סָאד ,ןנָאז םעּפע ליוז ,ףיוא ןגיוא יד םייא ןצ בייח ךױא ,בדאפ
 -רת א ןופ םיִנּפ א ךיא עז לדעטמאל ןופ ןייש םייב ןטרינששנוצ דימ
 ...טזאלעגּפָא ,לענ-ןסלאוו ,לענ ,,,ןגימ

 -- ?לסיֿפש םעה דימ טננאלדעח ןנימהרב א,

 טעװ לסילש רעד ,קידננייווש ּפֶא םיא טימ יג ןוא םיא םענ ךיא
 ..,קרֿפ םעוינ יא --- ךיוא  ,טלעווהרעכיבו עיינ א דימ --- ןעונעפוע

 !טשיי ףךיא קנעהעג -- ןב ראמשיעט ןייא דעלדיפ לבכימ יו ןוא ןעיוצ
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9 

 ךיא --- .ןריהשג ןוא תוברוח -- .שרדמח'תיב "רעייז;
 ,ןתח ַא רעוװ ךיא -- .עמַאמ יד -- .קעװַא ליוו

 שרדהמה תיב ןשייוע יא ןשיידיי ןוופ ןעמו טפיול לָאמאטימ טשיינ

 טשינ לָאווביוא ,פיפ ךיא .סע טּפאלק ,.ץראה שידיי א ךָאד טָאה עמ ,ןיירא

 ,ןשימייה א עמע ןופ ,ּפָא ץעמע ןוא סעּפע ןופ ךימ סייר ךיוא זא ,רָאלק

 געט םודא עשזדנָאלב ןוא ,טשיננ ךױא ףָאלש טכענ ...סרעייט סעּפע ןופ
 ןכאז ךסי א ןיא,"רדנ-ץרוּפ, יא ןיוש יעקאט ןיב ךייא ,ןעמָארב ידו רעטניה

 סילייהמוא רימ ןיא ןקילייה ןופ ליפ .ןביילנ 'וצ טדעהעגפיוא ךיא בָאה

 רעד ןבועפ ןױא סָאוװ ,שרדמוה-תי ב ןיא ,םייה רעה ןיא ץלוא רעבָא ,ןרָאוועג

 | | ,,,לרׂשו

 רעד טימ סידנקירד ,לָאמ !ןטצעל םוצו יינו ך'ױא וו ,ךימ עז ךיוא ווא

 רענ-עבמעפ רעה רעטניה ,שאט ןיא לסילש ןטסָאהאפ ןקיד םעדו טסיופ

 -תיב "דעייז , ןוא "דועזדנוא , ןשיווצ ,קעיירד םעטעייסָאש ןפיוא .םִאדב

 "בוט-רצי, ןשיווצ חוכיוו .א סייוא רעה 'ןוא ,תודדובתה בָאה ןוא ,ןימקע

 טשיירעטוצ רָאנ ,ןבענענדעביױא םיױא בָאה ךיא יוװ יוזא ,"עדחחרצי, ןיוא

 ןיירא הברוח ןיא ןשינָאמ רעבָא ..."שינָאפ, ןיא ,ענייה אלא ץיווװ טימ

 דעק טימ םיא טפיור ,דעטצנעפ יד ןופ םיא וצ טקניוו יז ,"?עידאמפ ,, טפור

 ,טנוָנֶא ייב טנווִא ,ןעשט'הנוי טימ םורא טדיצאּפש ?עיראמ, ןיימ  ,גנאז

 ""הברוח ןופ הלכ , ןיימ ןוא ,לושזטייר רעד ןיא ,בירעמו החנמ ןשייוװצ

 ןייא ייז ייב ןציז ךעלדיימזןירָאטיינ .דעייטשסיװא ריא טימ ןעמונראפ זױא

 .ןוא רעדיינש יד ןשיווצ םוחא טפיופ יז ןוא ,שעוו ןעיינ  ןווא ביטש

 זיא ערה-רצי רעה רעבָא ..."שינעטנשק , טפור ךימו ...םישזבלמ טסעמ

 | .ןשינָאמ ייב יוװ יוזא ;רובונ

 -קהואמסיב א ןיוא ,לטויה ראווש :א ןיוא ,ייג ךיא יוװ ,ךימ ךיא עז

 ןֵא טלמעד ךיא בייה קילעפווצ) לוויטש !עטקימויילראפזסייוו ןוא ַאטלאּפ

 ןהאשָאק יעטיור יד ןיופ ,סאוו רעטריקורבו דעד רעביא (!ןבראפ ןעז וצ

 -רעווק םייב ןייטש ביילב  ןוא (טייצ-ננילידפ 'זוא סע) סָאלש םענידנ םוצ

 טימ זיוה סָאד ;טייטש ןיוה ססָאד ?וװװ ,?קניוװ ןיא ,סָאלש האפ ?םענ |

 יִד רעבידא םעדט ךיא .םעדיוב ןפיוא קעטַאילביב רעטכאמראפ דעה

 ןרעביא ךיז ןעלרעּפ סייווש ןּפָאדט עכעכטע .טלאווענרעביא לעווש

 -עפוצ ..ןדיי ןייק טשינ ןעניווו ָאד ןדמערפ רימו זױא .זיווח סָאד !ןדעטשי
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 א ןיא ןיוה סָאד !סָאלש ןטימ טייקטנעָאנ רעד בילוצ טכייליפ ןוא ,קיל

  עקיצנייא יד טלמערו ,ּפערט עטיטכיל טָאח ןוא ,עטסעיינ סָאד טלמעד ,סעיינ
 -- ןמיס ישטוע אא ;טצראהאב גנייטש ךיא ,טָאטש ןױא םערט עקיטכיפ

 --- ךעטייווצ א ,קָאטש ןייא ,טכיל ןיוא גייטש ךיא ןוא !געוו דעקיטכיל יא

 ךיא .,,סילא גָאט רעד ריס ךי װ טשעֿפ וָאד ;םעהויוב) םוצ .םרָאפטאלּפ יד

 ןאדאפ טשינ ,"ןובושי א? היאכ ?2, רשבֶא .קיורמוא סָאװטע רעוו
 רימ ןיוא ;ריט ייד יז טּפאטרעד ךָאד ,קםיבא טרעטיצ טנאה יד !קיירוצ

 א ןנחא ןא וצ גייט ךיא !"ןקוקניירא דעידפ, ,ךָאלהלסילש םעד --- 

 ןכדוד דעבָא ,קינייוװעניא ןופ דעטצנעפ טנדאקראפ יא דעביאננעק ,ךשוח

 ץוא ביוטש-ןענוז ןסיד-עטיצ ןופ ?ייװ יא ןיידא ךיז טסייר טלאּפש-ןדאפ

 ,ענַאלרַאּפ רעה ףייוא רעכיב ןפיוה וא וצ ןיב וצ טדאּפש

 ?!ןנע-דומע דעד;

 ."ןשא-דומע רעד,

 ."!רבדמ ןייא ןריפ עדייב;

 םָאד ,סָאלש ןטסא ןיא ץירק א !לסילש םעה רעכיוא יירד ךיא ןלא

 קיטסאה --- ןדָאפ רעה ,ןפֶא ןיוש --- ריט יד --- ךָאד ,דשטיצ א ץדאה

 ..שרדטח-תיב רעייז ןיוא ןיב ךיױא --- ןסידענפיווא

 אלבו םיעהויב  ,םישרדט-תב עטא ןױא קלח א ןבָאה רימ זא
 םודא !רעכיב ?יפיוזא דעבָא ,ןייא טשינ טלמעד ריס טלאפ --- ?םיעדוו

 ,ענָאלדָאּפ רעד ףיוא םיפ יד רעטנוא ענעפדָאוװעצ ,טנעוו ריפפ !עלא ףיוא

 !רדסכ ןוא ןעקעייל ץלא לעוו ךיא --- 

 טסרעמ םָאד ;ןעוועג ןכאדּפש יידה ;ןזעלעג טשינ ךױא בָאה ?ץלאמ

 שטייר לסיבא ךָאנדעה ,(...ןעטנוזצנ ערעב ןיוא טסרעמ םָאד לָאוװבױװא) שיליוּפ

 ,ךיוא שיזיוצנאדפ לסיב ןיילק א .ןעוועג

 ךימ לעוו ךיא ,טשינ ןליפא  ןזעק ,טשינרַאג ךיא ןעק שיזיוצנאדפ

 ,חפ-לעב ןןענרעלסיוא ,םודא םייצ א ןיא ,קעטָאילביב  דעדו בילוצ ,ךָאד

 לעוװ ךױא ;חלטכלדחכרב א -- ףדָאדנעלַא ןא ,לווָאפ וצ אב ןופ

 ?עוװ שינעטנעקזףלָאדנעלא ןליוה ןטימ ...ןסענדאפ ,טנרעקענפיזוא יוז ,םיא

 טעוו םע ,ןכער ךיא יוו ,ןכלעוו ייב ,שטייד .קעווא םייח רעד : ךיוא

 גייל ,ןרעטש רערעל םייב סעיצקעל עכעלטע ןופ תוכז רעד ןייטשייב רימ
 ךעטכעק וצ טשרוד ןיומ ןיא םיורג וצ .רעמעּפש ףיוא ּפֶא ךאד ךיא

 ןוא ,שילוּפ ייב ןֶא בייח ךױא !ןדיזיבאליס ןצועז ךימ לָאז ךיא ,"שינ
 רעטכעה רעד ןופ --- ?ונימיל םכח ב5, ,רהסכ זעל ןוא ,טרָאוװ טלאה
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 ,טחס א ןֶא טכעטשענפיוא ןענייז דעכיב יד קא .גנאנותידא .םייבו טנא וו

 -סיוא .ןכאז עכעלטפאשטסיוו ןוא ןענאמָאד .דעכיב ןוופ  וחובוחזחלת א

 יד טּפיוהדעבױא ;ןענאמַאד עקידנעבליפ יד --- ןפדָאוועצ ווא ,טשימע
 טאפ .ג .ד ,וא וָאניה דָאטקיוװ ,יס ,אמזיד :שיזיזצנאהפ ןופ ;טטצעז עבזיא

 דקאב דעטניינ א ךָאנ עד ,יס דנאב דעטנשצ א ןיודא טטאה דעד ןיוא

 ךיז ךױא !זע/ ךױא דעבַא .,,אנוה -- דטאב -שטידה א דקאב ,אמזיד

 ןענטוביירשאב--השאנ ןייק ךיױא זעק ךױא  .טשינ הששמח-רופיס ןייק

 רעדליב ןייק דימ ןייא ןקעוו  ,טשינדַאנ ןיא ךימ ןענַאמהעד ייז ,ןטשיינ

 ףסיהא ןיױא ,-הטאנ טימ טפאשטנאקאב קיטייוװ יוזא בָאה ךיא !טשינ

 -יוא יד, ןיא אטיה דָאטקיוװ ייב ןזיוו שנידג ןופ גנ;ביידשאב יד --- םאנ

 סנעווטילש א ךיוא ;טָאטש םודא ןזיוו ןאדאפ) -- ?רעעמ םייב רעטעב

 !ןעזעט ןיוש יינש --- יקסווָאינעשזַאק ךיז טכאה ,דָאטיוא ןשיליוּפ יא ןיפ

 טימ ךעלקיטש ידע -- ןנָאלאיד יד ךימ ןעמענ ןווא ךימ ןעיצ דקיע דעד

 ןשטנעמ רהצ ;ןסייהעג דהמ ייב ט;מעד טָאה סע יו ,"ךע;טישאּפ יד

 -שטנעמ א ןיא ?טלעּפש יא יוװ ,ןעזענסיוא רימ טָאה ?קיסאּפ סעהעי לע

 ךאוּפש דעד טימ ןלָאפ םזצו ,גָאלאיד םוצ שביל יד .ןיידא המשנ ךעכע

 לָאמנייק ךימ ךיא טָאה ןלייצדעה חשעמ א טכעה .,.ןבילכעג) דיפ ןױא

 טָאה .דעקיטירק .ענוימ/ ןופ דענוױא  יוז ,םנטסכשה .טניעלעגטיוא טשינ
 רעבידעה זיא טייבעג טכעלש ;"ןשעז = ךיתב הששכ, א -- טקדעמאב

 .ןזעלעט יוזא כָאה ךיא ...תופוח יידד יד ;ךאז שטסעב ןיזפ טסייליפ

 ןיא ,ךימ ןלק ךיא ;תוישעמו ייקדעא -יס  ןיא ךיז ןטכנ?פ ,קידחעלפ

 לופ/ ןדאדי א ןוא קקטאולביב דעה ןיא ,ןהיטזאפסיורא טשינ ךימ ליוו

 ,ןדראטש יילדעקא  ןיפ !ןשטנעמ  ןופ למי א ןקרואמ = ןיא  ןשטוומכ
 עדעי ,ךיז ןשיווצ ןדוח |

 ןופ יי ,קהאמ ןדעטיא .םודוא ריצאקש ךיא ןיא .,,קסע דיוא טאה עוו
 יג יז 8 ןי;פ 5.5 = עול ןלוטא-* עט דע טי א 4 : ֶ

 ערטשע ןיופ טש עטששי דע גופא םואכ ,דטװא דעה ,עפוהק זצ עכודש

 = + טי

 אולי י יז ןעװ טא א =! יא ו 4 טי 5 יי פד ירא

 .םיית ם םִאוװ ןנעוז ,ךיפ םיטטש ןיוא

 טנאה רעד ןױא םורא טיש דעצהיס א ןיא -שכא ריפ טראפ
 : ןע ךי ו : :

 ןי או עו א 22 תיצו טי םויקשה יא ?וז ןיא םלעדאק םנאפו איו ןיידא

 יו ןיא קיטכיר טשינ טסייליפ ,ףיט טשינ ןדוידה א .,ייטשהואפ ----

 "קקזחה די, ןוא ם"כמר דעד  ,,,!םיפפמ/עמאס - ,ןיוטמ:שה ןביאר ןַאו ,םיניד

 עטכיששנ סלקאב -- םיחא טייצ א ןיא ךָאנ באאט טריי םי טוה

 ךימ טנָאטײעה ,,ייטשדאפ ךיא דעהווא .?עטצאזיפיווצ -עשילננע  -ןַײה ןיופ

 ושחה ןומ יא טטּפע  ךיוא .,.,!חדחש-לעב ןוא ליטס דעה (ךיא ןיימ יוזא)

 טמסעדאוו עדהלַאק יח טשינ !םלועזֿפשניביז) .סייומ יצא ךייא םיפ ךיא



 -אמ ןא ןןרענוד !יינש ןכאמ ןעק עס !עהדלַאק יד בייל ןיימ רָאנ ,ךיימ

 עשיארבעגקוא ןיוא | רעפיצ רעבױא ךוא רעּפיח ,גנוטיידראברָאפ רעשיטאמעט

 ןוא ,י"שר ןיא קודקיד ךעלסיטש דעביא דמלמ דעשיליוּפ .א  יוװ ,סנכייצ

 ,ןגָאלאיד עשיטנאמַאה ןווא עשינאפַאד ןופ ם" א ןיא ןיידא רעטייוו לאפ

 -יירשאב) יד ,,,,טפאשנסיווזרוטאנ ,/ א ןווא םיודא רעדיוו םיווש ןווא

 ןעמענ עדיט ןופ יוװ ןססיוועג ןוש יוזא ,רעדילנ ןוא רעּפרעק ןופ ןעננוכ

 ןענַָאמרעד ייז :עבלעז סָאד רעהו !טיוש ריס ראה ןעטייז ,טשינ ךימ

 ןוא דהעט ,טניה :ןעזעג !טשינרַאג ריס ןיא ןקעוװ ,טישנרַאג ןָא ךימ

 דיישדעטנוא ,למיח ףןרעטנוא ךעקעגייפ ןעילפ טייצ-רעמוז ,ןץקעק עכעלטע

 ביוטש ןיא ,ּפָארא לָאמכנאמ עכנאמ ךיז ןזָאֿפ !!!הנחמ רעד ןיא ענלצנייא

 א  ,רופ עשירעויוּפ א ןופ לדנרעק ןרָאלדאפ א ךָאנ ,ןיירא עטַאלב ןוא

 שאר יוזא ןעילפ ןא ןיידא דדח ןיוא ןסייבנָא םפנניי א ןופ עלועקערב

 טסייוו דעוו --- יָארק א לָאמא ךיז טלעטש רענייז ןופ ץיּפש ןפיוא ...קעוווא

 !ייז
 ,דיט ןווא םקיוועג ןופ ,ןטראסנכעק ןופ גנוביירשאב יד סָאד ראפ

 סָאה ,ןטייהניווועג ,דנאטשראפ ווא טקניטסניא ןופ גנוקעפפטנא עדועי

 -רעדניק ,ןעיוב-ןטסענ ...עילימ וצ בדאפ ןוא עיניפ טימ ךיז ןסאּפוצ

 עטלנילפעג  ןופ ןעננולפאזראפ ,רעטטיוו ףיוא זייּפש ןעלמאז - ,ןעיצרעד

 רעטעקנעמ דעד ןופ ןדואנעדעס ידו ;ןעמיעס יד ,למיח ןעאלב ןרעטנווא

 "יו, רעה ןנעוו גידק רעה ,ץרעדעפ שקיכדאפ ןופ ןלעטשסיוא םָאד ,טייז

 ...םפושיכ ןווא טסענ ץלא סָאד --- ,עביל ווא ןבעל ןראפ ףמאק לעידו ---

 ,לכש לפיוװ ןקא ,קיטדאנדישרואפ יוו ,זוא טלעוו יד םיורג יוז ,טָאט

 ;גנילצולּפ ןיוא ...טסייג לפיוו

 .(ןואמטראה) = עטאמ = ץלוא ---

 ;טנָאפ לדאק ןווא .(ןרושָארכ) רעקילדנעצ) !ןֿפױװ רעיידפ 'ןייק ---

 -- רהלע דעדנא ןא יוװ ,ןעקנאדשנ סיוא טעברא ןריחעפ לעד ---

 ...ןענוטש

 טבדאטש סעּפע ,טרעווװי ילנהאפו ,טדאטשדאפ דימ ןייא .טרעוו סעּפע

 םָאד א למיח ןייק .הבכרמחהשעמ סיוא ,תישיארב-השעמ סיווא ,ּפֶא

 -רפש םירוא ,גייוא דעזדנוא ראפ ץענעדק יד זיוא ר ריי םָאוו ,עיולב

 ..טשינ הרירב ןייק טָאה שטנעמ רעה זא ,שנועוו

 םיוא ךיז ןעמ טסינ ןעמעוװ דאפ .?ןופרעהו ןעמ טדער ןעמשוו טימו

 - תוברוח יד ףיוא ןגָאלק יד .ןסיגניידא ןרעיוא סעמעוו ןיוא ?ץראק םָאה

 טי



 ןיב ךיא ?עקימודא יד טימ ?ץראה יא םירגּפ יד ףיווא ןוא ןריהעג ןיא
 ךיא ןָאק ,ןזעלעג בָאה ךיא סָאוװ ,םעד ןופ .ֹוליפא ןושל ןָא ייז ןנעק
 רעטרעװו ןייק ןשידיי ןיא ךיא בָאה םעח ראפ ,ןדייר םשינ שיידיי ףיוא
 ...טשינ- ןעק ןוא ןיילא רימ טימ ןדשר ווורּפ ךױא ,טשינ

 .-.ב .ש ןייא ךימו ןָאק ןטער |

 ץעק ךױא !טעדטרַאּפ ןייז טשינ ךעלטנגייא ,טעדטרָאּפ ןייז רעירפ
 רע ןװא ,ןגיוא יד ךרוה ןעמ טקוק ןיירא שטנעמ א ןייא ,טשינ םיוא

 ןוא ןיה ןפיול ןייא ןוייא ןטלאה ?ּפואציר ןאווש ענייז .,ןניוא יד םימ טלטניפ

 ךיא .ןפאטדעה טשינ ייז לָאװ עס ,דחּפ ראפ יוװ ,לסייוו ןדעבױא קירוצ

 רענענַאלשרעד ,רעמעדַא ןא ןופ טמאטש :עיניל ןייז ןביירשאב דָאנ לעו

 יד ןיא ןשטנעמ ןקוק ךיז טנרעלענסיוא טשינ ,עטיל רעד ןייא עילימואפ

 וצ ןעמוקעג ,רימָאטישיז ןױא לושי-רעניבאר יד טקידנעעג ...ןיידא ןגיוװא

 יד סיורא ?כיב שיסור וא ןופ טונרעפ .,,,רערעפ-סנַאיגילער סלא זדונויא

 .שיסור רָאנ טדער ;להק ןֹופ טייוו ךיז טלאה ,"עטכישעג עשילביב,

 ןופ קראמ םעד ןקינייײרּפָא ליוו טטאדטסינאפ סָאד זא ,ןגעווטסשהנז

 טמיטשאב ןוא ,נדאט ןפיווא ןלעטש רָאנ ךײז ןלָאז סָאוו ,ןרופ ןעשירעיוּפ
 -עמלנער 'ענעטינשעגכרוד ןסאנ ךרוד ,ריפ ףיֹוא קראמ םעד ןלייטוצנייא

 ןווא ..,דעמייב ןצנאלפו ןייוא ןעמולב ץעייזראפ טעוװ רע ווו ,ןרעווקס :עקייס

 יד ןלָאז ייז ,דחּפ ראפ ,קדאמ ןיא רעבלעוועג ןבָאה סאו ,םירחיס יד

 עמ ןױא ,הריזג יד ןכאמ ?טבמ ןליוו ,ןרילדאפ טשינ תנוזויפ ץעשי-:טיוּפ

 וא ייז רע טביירש -- ,תוכלמק בורק וא וצ יוװ ,םיא וצ ךיז טדנעװו

 ןוא טניט רעצראווש טכע טימ ,"ריּפאּפ ךעלרעזייק , ףיווא :עינעשַארּפ

 -טרעג ןייז ןלעוו סע .ביוא ,תויח ;ןנָאז/ 'וצ  יוזא ,רומאל ,שיופוא-נילאק

 יד ףןְלעוו ,ךעלמייב ןרעוו טצנאלפעג ןלעוו סע ביוא ןוא (ןרעווקס) ךעל

 ועסיורג ןרעוו ןוא ךיִז ןסקאוועצ ןוא ןסקאוו טייצ רעד טיס ךעלמייב

 טָאטש יד יווװ יוזא ןוא .,,רעטעלבו ןוא ןנייווצ עטכידעג טימ ,דעמייב

 ךיז ןקעוו ,ערעטצוניפ ןךאהאפ ןענייז טכענ ןוא טכיילאב טכעלש יוא

 רעמייב יד ןופ ןטָאש עצדאווש עטכידעג יד ןיא ,טכענ 'ערעטצניפ יד .ןיוא

 רעד ראפ הנכס א ןייז ןלעוו סָאוװ ,םיחצוד ןוא םינֿפזג ,םיבנג זטלאהואב

 ָאר) רוטאנ יד ןעוו ;ץטנווָא-דעמוזז יד ןיא ,ןעמ טעוו ךיווא ...טָאטש

 יד ןופ ןטָאש ןיא -- עביל וצ טקשוו (גנוביירשאב-רוטאנ א םייג

 ןיא טָאטש ןופ לאדאפ דעד ןטאש טעױװ סע סָאוװ ,ןקידניז -שמייב

 ראפ טשינ ,טייז ריא ןוופ רעטייוו עוו סָאװ ,טנגוי-לוש יד ןבראדרדואפ

 ,עבלאה 'א ןכאמ קנא-ק ,;טבוארעג דיי םוש ןייק ראפ טשינ ן'וא ךייא

 -י -  .טָאטש עצנאג יד טשינ בוא
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 :רעטייו שיניל יד טיינ ,קינייוו ךייא זיוא

 ,טשיטנ סייוו ךיױא ,רע'ר ועל סנָאיגילעה םלא עלעטש ידו טרילראפ רע
 טרעוו ןוא רָאטאנדעבוג םייב טלעוּפ ןווא ,סָאווראפ ,טשינ קנעדעג רעדָא
 ,עיצאנימַאנ יד קידנעמוקאב ןוא ,רעניבאד ---  ןסיוו םטָאטש רעה ןָא
 ,עקלמראי א בוטש ןיא ןָא טוט :גנוריפ ןייז גנילצולּפ רע םרעהנע

 פוש ןױא ןייג וצ ןָא טכייה ןוא תבש םוא ןרעכייד 'וצ ףיווא טרעה
 | ,טנווַא ןוא ירפ ןענוואה ןיירא

 :ןנָאז םיא טקישעג ןוא טכאמשנ חפיסא ןא םידיסח יד ןבָאה
 -נוח יירה טָאטש רעהו ייב ןעמשנ ,רעניוזא ןוא רעניוזא ,ריא טליוװ

 יו רעטרע טשינ טייז רוא ,בוטחחמס ןיא ,טסיזמחא רָאי יא לבור טרועדו

 ,טלעג שידיי טסיומוא טמענ סָאוװ ,לאדשידוניא ןא ,רערעדנא ןא

 ןמ רקוע ךייא ןעמ טעוװ ,ןָאט סעּפֶע ךעלקריוו רעבָא ריא טקיוו
 ...ןייז שרושה

 ,יוג ןרעוו קירוצ דימו-ףכית רע לָאז ,ןֶא םיא ןעמ טנָאז | ,ןכ-לעו

 ןרעכייר קירוצ ןווא ,ןענוואד ןעמוק וצ ןרעהפיוא ,עקלמראי יד ןָאטסיוא
 ..תבש םא הילנ שירב

 דאפ ,רעניבאה סיווא םורא שייצ א ןיא טרעוו ןוא רע טנקָאפ ---

 | .עשראוו ןױא רָאזנעש םָאד

 רעד .עיניל רעד זופ בייחנֶא רעד טשרש ןעוועג רעבָא זױא טלמשעד

 ,סיוא ךימ טדעה ,ףיוא ךימ רע טמענ ערעיראק רעד ןופ ּפאטע רעטשרע

 :טרעפטטנע ןוא ןייּפ ןווא תוקיפס עניימ טרעה עא וד טימ קידטעלטוניּפ
 !אוועש שטטימ) = ----

 ןייק ,רימָאטישז ןייק !ןרידוטש קעווא ,טייל א ןרעוו זומ ךיא

 טעוו ץלא ,רָאלק ןרעוו טעוו ץלא ,ןלאפּפָא ןלעוו תוקיפס עא ,,,עטליוו

 ...ךיילג ןהעוו

 !ןפלעה ריס טעוו רע

 וצ ,פערט יד ף"וא הבדוח ןופ חלכ ןיימ ףיװא ךייא רועקָאה -!רשפא

 ; ךיו ײױז טקערשדעח ןטשרע םעלא םוצ ,בושװ יא ריא םימ ןבָאה

 .טסאזוראפ טשינ םערט יד ףיוא ןיוש גנאל יוזא יז בָאה ךיא .,טיוט

 םאוו ןנעוו ,רעכָא יז טרעהרעד ...חנותח א וצ ךָאד ךיז טיירג יז ווא

 רעד ייב ןֵא ךיס ךעלרעטסעוש יז טמענ ,ךיז יז טקיוראב ,טייג סע

 -רעטניה ןכרוד טרָאד ןופ ,ןיירא ףױה ןיא ּפָארא ךימ טריפ ,טנאה

 ..ןדייד ןוא קנאב א ףיוא ךיז ןצעז רימ ווו ,ןיירא לושזטייר ןיא ?ףיט

 ;פיטש-קיצהאה יוזא טנעה ענעטכאלפענ טימ ןדייר ןוא



 ןנייוא יד ןוא ,טכייפ זיא םיטש יד ןוא ,יז טנָאז --- רָאפ ,ָאי ---

 ...ןעמוקּפָארא ךיא לעוו ,ןעוו עידומ דימ ייז !רָאּפ --- .,,טכייפ ןץצנאפג
 טרשוו ,לטייק ןדָאג ןייז תואצוה ףיוא טצעזראפ ןוא .ח ,ש טמענ

 טלעטשאבי טרעוו סע .ןרָאפקעוװא ןליטש םוצ וָאטראפ יא טמיטשאב

 ,ןפָאלש טשרמולכמ ירפ ךימ גייל .תודוס-דוסב ךימ קאּפ ךיױא ,רומ א

 ףייפ א ,ןָאטוצ טשינ גיוא ןייק לעוו ךיא ,ןשיק ןרעטנזא לקעּפ ןטימ

 ןגעזענ ,לּפמעפי סָאד סיוא שעל ךיא ...ןכייצ רעד ןייז טעװו םאנ ןוופ

 .ןיא ץראה ןפיוא ;בוטש רעדעטצניפ רעד ןױא סעלא ןוא עלא טימ ךיז

 ןליטש 'א רעהרעד ןווא ךיא גיל ...זומ ךיא רעבוא .,,טכייל יוזא טשיײנ

 ,ליטש .ריט יד ךיז טנּפע ליטש ,ךרָאה ךיא .רעמיצ ןטייווצו ץופ ךרָאש

 ןופ ןייש ןכאווש םייב םיוק יז עז ךיא ,עמאמ יד ןיירא טמוק סעורָאב

 ךיז טצעז ,טעב םוצ וצ ליטש טכעװוש יז ,רעטצנעפ ןיא הנבל רעהו

 ןטיווא יד ןעק ךיא .,.ןיידוא םינּפ ןייא קיטייוו טימ רימ טקוק ,רעביאנגעק

 ןעניר עריױא ןגיוא יד ןופ יו ,ןעז ןוא ,ןעז יז זומ ךיא ,ןסילש טשינ

 -ענסיװא טָאה דעוו ,,.ריס טימ ךיז טננעזעג .יז ...ןרערט יד ליטש ,לייטש

 | | / ?דוס ןיימ טגָאז

 ..טשינ רָאפ ךיא ;ןכאוו ןרעדט) עריא ,ריס ייב טכאוו יז רעבָא

 ןא רע זיא ןעמוקעג .ןעוועג טשינ םייה רעד ןיא זיא עטואט רעד

 יה :העידי רעד טימ םווחא געט עכעלטע

 ,דקעפ:טכיל הדוחי לאירבנ טימ ...ךודיש א ריד טימ  ןָאטעג ---

 ראפ ןברק א .געווסיוא ןרעדנא ןייק עז ךיא ;רעטנוא ךימ ביג ךיא

 םייב ןדָאוװעג ןלאפראפ זיא לטייק ןדפָאג ס'.ח .ש ...!ןרערט סעמואמ רעד

 ןיימ  -..ןיירא טָאטשירָאפפ ןייא ןירָאפענּפָא קירוצ ןזױא רו יד .,,הוולמ

 ןיוא טעקאנ-בלאה ןעמוקענפַאדא טסיזמוא ןיא םָאוװ ,"הברוח ןֹופ הלב,

 ..ןעמוקאב רעטאק א טייצ א ףיוא טָאה ,ןטיילנאב וצ ךימ ,גָאטראפ

 | ..ןבָאה הנותח ךיא רָאפ םורא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא

 ןױא ,ןסיורד ןױא ןעמ טקעטש הּפוח יד ...טשינ ךיא לעוו ןטסאפ

 רעטנווא ןופ ךיא ףיולטנא ,ןענענער וצ ןָא ןטימניא טבייה ןווא ..,ףרָאד

 -נטכיל חדוהי ל?אירבג .ךָאנ טייג הּפפח יד .,ןיירא בוטש ןייא הּפוח רעד

 ,,.םנייוו ענייז רעטכָאט יד .,.,טכאל דכעו

 ...ךיז ןריפ ןיימ ןופ ןבענּפָא טשינ גנונעכער ןייק רימ ןעק ךייא
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 שטשַאמַאז יא רעשעלרעײפ סלא ץרּפ
 ,1880 ךרעבנ





 -ענירע עניימ ןופ דנאב רעטשרע רעד ךיז טקידנע םעד טימ ןוא
 ןוא -רעדניק ןופ ?ּפעט רעד ןעיירטששעצ .וצ ןוִא ךיז םבייה סע ...ןעגנור

 רעה ךיוא ךיז טסילש סע ,טייצ רעד טימ טדניוושדאפ ןווא ,,ןרָאי-לגניי
 דעד ןוא 'עז ךיױא םָאוװ ,ץלוא דעהליב ןווא ןציקס ראפ רצוא רעשימייה

 געוו ףיוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא .ןגעטאב ךיא םסָאו ,ץלא ,דמערפ

 -אבלטיממהא טשינ סע ליפ ךױא דעבָא !שרָאפ ןווא ךיא עז ,נעטש ןז
 -לידא טשינ .עדעדנא ןיוא 'ץעק  ןוא ןרָאוועג דעטדאה המשינ ןיימ ןיא

 עדא ?רעקידנעטשדאפ ןוא רעקיבראפ ,רעכייר ןעמוקוצקירוצ = ,ןסילפ
 ,ןשימייה.טשיײנ םוצ ,םישוח יד ןֹופ גנולטימראפ רעד רעסיוא ,ןעמ טָאה
 ?טּפיוהרעבהא טירטוצ ןייק טלעוו רעשידניק-טשינ רעד וצ

 ,םנויאצלא

 ..אתוקניד אסריג סיוא

 ןעמיווש סָאװ ,ןגיוא טימ :ןטסויב םנטסכעה ,ּפעק טימ לּפעג רעדו
 -ךאפ ןוא טנידעצ -- ֹוצ ןגיוא יד ריס ךאמ ךיא ןעוו ,,ייבראפ רימ
 --- ,טדוניוושי

 טַאדעג-הנותה בָאה ךיא

 (דנַאב ןטייווצ ןופ)

1 

 ןקלָאוו רעד ּפֶא ריס ןוופ ךיז םוט רעמ ץלא ,רעוו ךיא רעטלע סָאוװ
 ,ץהאוװעג ןתח א ,ךיא רעוו שינאדט רעקינייוו ץפא ,הרוחש"החרמ ידו ---
 לאירבה טימ ןעמוקנעמאזוצ ךיס לעוו ךיא  ,רעטכייק .ךאנ רימ טרעװװ
 ףאזָאליפ ,רעקיטאמעטאמ א -- דעטָאפ סהלכ ןיימ ,  פעוםנטכיל הדוהי
 ?ןשינעטנעק , עסיורג טימ ,טדעחעט ךיז טָאה סע יוװ ,שטנעמ א ןווא
 עכו :תומולח ץעקייב עניימ עלא ןשטייטסיוא  ןייושי ריפ טעוצ די --

 ןיא ּפֶא עלא ייז גייפ ךיא ןוא .ןרעפטנעדאפ טלעוו ןוא םָאנ ןנעוו ןגארפ
 טכארט הלכ רעד ןופ .,.םיא .טימ ךיז ןענענעגאב ןטשרע םוצ זיב ןורכז
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 טשינ ךיא בייה --- םיואנת ןווא םיוקרפ-ישאר ןעוועג ןענייז יצ ,..טשינ ךיא

 :ןחישמ ףיווא יוװ ,ךױא טראוו גָאט-חּפוח ןפיווא רעבָא ,ןעקנעדעגנ וצ ןָא

 ןטימ ךימ ךיױא ליּפש לייוורעה ;!ןעמוק עוו תוקיפס ןופ דעזיילסיװא רעד

 גונעג ךָאנ ךיא ןיב ףיודעה ;לרעגייז ןוא טייק םענעדלָאו םענעמוקואב

 עניימ ןױא דחב רעשידיסח וא ,רבחזחשרדמח-תיב אא סניימ זא ןווא ,ל?גניי

 -אב ךָאנ רע טָאה ,רענייז יא רעסיוא זא ,רימ דואפ ךיז טמיראב ,ןרָאי
 -ענילק ךיױא לכיימש ,עלעטייבזןיליפת טעמאפ טקיטשעגסיוא ןוא ןעמווק

 ...ןיליפת רָאנ טנייל דלעפנטכיל הדוחי לאידבג אזא יצ ,טסייוו דעוװ ;שיר

 :וצ רווחב רעד ךיז טדניב

 ?לטיק א ןוא ?ןבענ דע טעוװ תילט וא ןיוא ---

 !ןעזװ לעוז ךיוא ---

 םרָאֿפ יד -- ךעלרעסיוא .ןבעל טלּפָאט א לייוורעה בעל ךיא ןוא

 ראלעג ייג ,רענעסאלעג סע ךױא ;םירוחב-ןתח עשיטאבעלאב עלא ןו

 טיילעגנוי טימ םעומש א ןיוא ןיירא לָאמא ךימ זָא? ,ןריצאּפש רענעס

 ייג טבאנראפ תבש ..,ןכייֵלְו סרעייז ןייז דקאב ;ןכאז עדעטסנרע חוכמ

 שולש קיבלימ א ףיוא טסעג סלא ,סרעטעפ ןוא ןטאט ןטימס ,טימ ךיוא

 -םוחת א ראפ רעמ ,ןיידא קראוולָאפ ןטנעאנ ןיא "ריבנ, םוצ תודועס

 ןגעוו עלא טימ ךיילג ךיא דייר געוו ןפיוא .טניילעג בוריע ןא  ;תנש

 :ָאטעג טָאה ָאנריּפאּפ ױװ ,ןביירש ןעמ ןעק יצ :םינינע שקיטכיוו

 וא"ה רעשיערבועה רעד טימ "עמוארד, עדמעדפ יד יצ --- ,"ָאמארהח,

 עמ ,ָאי -- טגָאז עמ .רעיוא ןשידיי ןראפ גווװיז דערשכ א זיױא העידיה

 ןדייר , ןוא ?עמוארד'ח)/ ןביירש לָאז עמו ,רינָאּפָארּפ ךיא ;ןיינ --- טנָאז

 עגארפ ייד סיוא טעז רימ ןווא ,טסידוּפ א ,ץעמע טגנערפ ?ץעמ לָאז ייזא יו

 דייר ןייק ךָאנ זיא שדוק-ןושל ןדייר ןופ ?ךיוה ןזעל סָאוװ ךָאנ ;דליוו

 ,קידנדייר ןכואז עדועדנא ןווא קודקיד ן'ופ ,ןעייג רימ) ןוא ןעוועג טשיינ

 -לעוװ ןרָאק ןוא ץייוו רעדלעפ ןשיווצ געווהסופ ןפיוא ךעלעקּפוק ןיא

 ךימ טיצ סע עכלעוו ןשיװצ ןוא ,רעטנוא טשינ דייש ךיא עכ

 א -- ץעמע ןעגנאז ענעדלאג יד ןשיווצ ןופ רעבָאה רעיולב רעד

 טקעמש רע ,ןָאנ רעד וצ טמענ ,רעבָאה א סיוא טפייר --- רעגנוי

 .טיירש רערעטקע ןא .עילטעּפ ןיא ןיידא םיא ךיז טקעטש ;טשינ

 רָאש עמ ןא ,ןסענראפ טָאה רע :ךיז טלציוװ עמ ,"תבש, :ןָא

 ... דיי א זיא רע זא ,ןסענרואפ; ,"תבש ןיא סע זא ,ןסענהאפ ,טשינ

 טנאה יד ןוא למילב יולב א ןסיידסיוא ךיוא טסעטָארּפ םשל ליוװ ךיא

 א :ןיילא ךיז דאפ ךימ דעפטנעראפ ךיא ,טניוװועג טשינ ;טשינ טטלָאפ

 ..טבעל ץלא זא ,(!רעשידיי טשינ וא) רמואד-ןאמ א ;םייח לעב רעיצ

 יז
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 ,ןעעדיא ,ןעגנוניימ ,טהמאד-ןאמ עשידיידטשינ ערעדנא רעד ןֹוא

 -- ,סיודרא רעכיב עדמשערפ ןופ ןעגנויװשנָא-טסעוװװ יא 4 .ןלאפדוא ,ןליופעג

 סע ;?סעק וא ןיא לקעד-ץראה ןרעטנוא ץענרע ךיז טכָאק שאמזשימ רעד

 -קעטאילביב ןופ רעדליב ןױא ןעטנומיטש ךיז ןצלעמש ןווא ןעמיושי

 רוטאנ רענעדישדאפ ןופ ןעננוננאלראפ עקידנרעוונריובעגדייג ,סיורא רעכיב

 ךָאק ןרעקדראטש א טםינ לסעק רעד ,לאמאטימ ןווא .טנעמארעפמועט ן'ווא

 ןץעיירפ םעניא לקעדזץדאה ןכרוד ךיז ןסייר ןעטנווצ :עקימאפפ קיכיור ןווא

 ןופ טלאטשעג ןיא ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא ךיז ןוייוואב ,ןוא ,סיודא

 נילצולּפ ןופ ןקילב עדליוו ,ןעטנונעוואב .עוזיטלוּפמײא ,עטנכעראבמווא

 -צולמ רָאא ךיז ןסייר םָאוװ ,רעטדעוװ עדליוו ןווא ,ןגיוא עטמסואלפענפיוא

 ...םארא גנוצ דעד ןופ נטניל

 ...ךירוא ךיוא ;ןענידטש עקוא

 ןביוא ןופ ,דפעפ-טפאנ א וצ ךיא ןקיטלמעד ןיימ טציא ךױא ךיילג

 ןוא ךיור -- עקקאפאז עטעדנוצעטא ןא טספהאוו וד ראש ,ןקורס

 ןצנאג ןראפ לָאמא םענ ךיא ,ןכאז עדליוו טפָא ךאמ ךיא ןווא ,..ךעלמעלט

 ראב יא טנאוזחדזמ ןופ ּפָארא קנאש רעד ןופ שרדמח-תיב ןיא םֿכוע

 .טימ איסחחפב םיוא קעמ ןוא ,חבושת-תלאש ענעטלאהעג-סיורג ,עטנאק

 -רׁש יירד יצ ,ייווצ (גָאמדאפ דענייא ךיא דָאנ סָאוװ) טפיטשיילב רעיולב א

 יו םלוע רעד ,םיכוכנ-חרומ ןטיפ ןדירפוצ טשינ זיא רבחמ רעד ווו ,תוד

 ןראפ ךאמ לעטש ,שדוק-ןורא ןפיוא ףיודא גנירּפש ךיא ,זָאל א רימ וצ -יז

 ףיֹוא ,תוחפזחלכל ,טיירג זיא סָאװ ,דלעה יא ןופ שזָאּפ א ןיא תכורפ

 ןוא לָארג ,ךאמס ןוא ןָאעלַאּפאנ אלא טנעה יד קיציידק ,םשהזש ודיק

 -אפ ךיז טקור רע ןוא ,קודדנייא ןא ,םלוע ןםוא קידטקוק ,,ןרעלָאטש

 :קידנעלמרופ ליטשי ,קירוצ ךעלעמ

 ...עגרׂשמ

 ...ןתוחמ םעד ןביידש --- ;ןווא טלאפ ןצעמע

 ענייש א ךָאנ םיא טעוװ רע !טרָא סָאד ;פארמעג :רערעדנא ןא

 ךיא ןיב ןזייוודרענײא ןעוו תעשבו .טססאוו ץלָאטש ןיימ ןֹווא !ןקיש הנתמ

 ןוטסירא טימ ןעמאזוצ זױא סָאוװ ,םיכובנ-חרומפ ןרעביא דעבירא טאפ

 = ... ,גנו נעדדוא-סעגאט ,, רעד ןיוש פארא

 ףרָאד א ןייא ןייז ףדאד סָאװו ,גָאט-חּפוח םוצ רעבָא רעטנענ סָאוװ

 ןעמָאנ םעד) שטשאמאז ןוא טּפא ןשיוװצ ,געוו טיס ןיא ץענרע

 ןטשינ ךױא בָאה טרָאה ןופ ןטנעמוקָאד ןייק ;טשינ ךױא קנעדעג ףרָאד

 ץלא ,(טכאמעג ןישרבעש ןיא ,רעטעּפש טשרע ץןעמ טָאה "טקא, םעד



 ןרעטנווא ךיז ןקעוו תומולח ערעזייב ץלא ,טכאנייב ךיא ףָאלש רעקיורמווא

 | :ףיורא ןעמיווש ןיוא לקעדהץראה

 ?ניווא ןייא ףיוא עדנילב א זיא הלכ יד בוא  ןווא --- 

 י ?טומָאל יז בייוא  ןווא --- 

 ;ענעבילקעג ןייק טשינ ,עטבילעט ןייק טשינ ,"הלכ, א ןוא --
 לעוו ְךיא זא ןייז טעוװ סָאוװ --- ןוא ...עטלייוועגסיװא ייק טשינ

 ףָאלש ןופ ךימ טקעוו סע ןוא ?שינעעזראפ יא ןעזרעד סנקעהואב ןתעשב

 - ?טפא ןופ חלב 'א דָארג סָאוװראפ :רעלק ןוא ננאל ןדנוטש גיל ךיא ןווא

  ?שטשָאמאז ןופ הלכ א ןבילקעגסיוא טשינ ןיילא רימו ךיא בָאה סָאווראפ

 ןייק ןוא .טשינ סחלעפונטכיל החוהי לאירבנ ןייק ָאד ןבָאה רימי ,תמוא

 א ןָאק עטאט ןיימ ןכלעוו טימ ,סָאבעלאב רעבושח סָאווטע ,רערעדנא

 ןעד טסייוו ןעמי .יי עזמענ) טשינ םעדייא ןייק ראפ ךימו טעוװ ,ןָאט ךודיש

 :ןבירשאב ןױא "רעכיב, יד ןיא יוװ ,טשינ סָאווראפ רעבָא ,.,?טשינ

 לזייה א ןיוא ץענרע ..,ןיירא טלעוו רעד ףיא ןענעבננסיודוא ,ךייז ןבילראפ

 ...ד לע 'ד .דקאוו ןיוא

 ...ערעדונא ןווא ,רעליש .,.,"עטיה ןעטסניילק רועהו ןיא םוזיא םיורפ

 ?םייה רעה ןֹופ טלָאװועג ,ךעלטנגייא ,ךיא טלָאװ ןעמעוו ןוא |

 ןופ ךעפדיימ עטנאקאב עלא קנאדעג ןױא ְךרֹוד ּפֹוז ךיא ןוא

 -ץראווש עלא ,רערעדנא רעה ךָאנ ענייא ,רימ ראפ ךיז ייז ןלעטש :טָאטש
 -בעט רעשטשַאמאז ,עסאלב-טפואהרעבזיוצ ,עטלטיורעגהקידעבעפ ,עקידוועגח

 :רימ ךיא גָאז עלא ףיוא ןוא ,לושיטייר ןיא םורא ןריצאּפשו סָאוו ,רעט

 א ןיוש ןזיא ,טנַאזעג "אי, ךױא טלָאוװ ריא ףיוא סָאװ ,ענייא יד ,..ןיינ

 יוזא רימ טרעוו סעּפע ;דָאש א ..,טסעק ץענרע ןיוש טסע ..,סנדמערפ

 ןליטש םעניא ,ןייױא גָאטראפ טעּפש טשרע ףָאלשי ךיא ןוא ,קיטעמווא

 ןױא ,זױא סע יוװ ;רימ ךױא םיטשאב קידנפָאלשנייא ןיא ,קיטייווץראה

 רעכיױא ןטערטרעבידא גנעמ הלכ ידו (טשינ ךיא לעוװ ןטסאפ גָאט-הפוח

 ,רָאה יד הלכ רעד ןרעשּפָא ןוא ...ןטייקשיראנ ,רימ) ראפ רעירפ לעווש רעד

 . םושב ,ןּוָאל טשינ ךיױא לעװו ,ןייז טשינ ןלָאז ייז בראפ א ראפ סָאוװ ןופ

 ,ןגָארט טשינ לטייש ןייק ןוא דנאבזרָאה ןייק טעוװ יז ןוא !דצוחןפווא

 ."ךעלעקיוו, יצ ּפעצ ,עצרוק יצ עננאֿפ ..,רָאה ענעגייא יד רָאנ
 רעד ןיא יִצ ,ןשיק ןיא ,קידנעלמירה ןיוש בלאה ,לכיימש ךיא ןווא

 הא:ה רימ ןופ טעוװ דלעפנטכיל ההוהי לאירכג -- ...ןיידא שינרעטצניפ

 ךיא רענעק א --- יקסמינַאלס גולעז-םייח --- דצזןגעק ןייז וליפא ...ןבָאה

 ..ּפָאק ןטימ ןעלקאשוצ ,ןייז הדומ ךיוא טעוװ !ךָאד רע
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 עשידניק-טלא סָאד. ,ץראה ןיימ ןוא ,גָאטראפ יוזוא ףָאלְׁש ךױא ןוא
 ייווצ - ,ןדָאפראפ ןרופ ייווצ = ,רעטצנעש יד ראפ ,ןטנוא ןוא ,ךאוו ןייא
 םעד ןוא םענייא ,טפול רעד ןיא קאנק א ןשטייב ייווצו םימ ןביג םירעיוּפ
 ףיוא ןרָאפ ןצ טייצ ןיא סע זא ,קירנבעג ןסיוו וצ ךָאנרעוזא ,ןטייווצ
 | .הנותח ןיימ

 טשינ :לגענ יד ןסינּפָא ןראפ ךָאנ ,קיטעטשאב ,ףיוא ךימ ּפאכ ךיא
 רעטנוא לזעלג סָאד ןכערבעצ טשינ וליפא ,ןרעשי ןזָאל טשינ ,ןטסאפ
 טשינ ןוא ןראּפשנייא ךיז ךָאנ רשפא ןוא !המ ילע רובעי ןוא ,הּפוח רעד
 -ומ ?ןביװ --- סָאװראפ !לָאט ןביז חלכ יד רימ םורא ןעיירדמורא ןזָאל
 ,,,ם"וכע גחנמ א ,טתסח

 קיטש א סעּפע ץראה יא ליפרעד ןווא פא לנענ יד ריומ סינ ךיא
 ;וולב רעווש

 ..,םיוא יז טעז וו טראפ רעבָא ---
 יד ,עמוס א ץכעלייוהעטניה ןופ ןָא ךימ טּפאכ ?ייוורעד ןוא

 קיטש ןירנ א טימ ,עטנעי עמומ יד --- ךיז טכאד ,הנכש עטסטנשָאנ
 וא טנרָאפו ןוופ קייטיייצכ ביילל רימ טלעטש טסניד יד ,טנאה רעד ןיױא ףייז

 /עמומ יד טיירש -- !םלועזלשחונוביר -- ןוא ...רעסאוו םעדאוו לסיש
 םוצ טלאוועג טוימ ךימ טנייב ןוא --- !טָאה סָאד 'זדלאה א -- םויווא
  ...םרעייש ןוא ,זדלאה םעד טרעייש ןוא ,לצ דעסואוו

 -זָאּפ רעד רעביא :טשיע קרעמואב ךיא ...שעוו סיורא טיג מאס יד
 ךיוא קרעמאב  ךיא ,גראוונסע ,רעדיילק ךעלקעּפ --- םורא ןוא םורא עגָאל
 קאז ןשירפ א ןיא טשחע טקאּפ עמ סָאװ ,ךעלכיק-רעטופ ןפיוה םעד
 -- ןקאּפ טפלעה סָאװ ,עמומ עטייווצ א סיוא טיירש !ייא ,,ייא ,,,ןיירא
 !ןסענראפ ץלאז ןָא ,טיוט ןא יו

 -רעטוּפ יד ןופ לקעז !םעד ןיא --- עמאמ יד טרעפטנע --- גייל ---
 ...ןיירא גזיל ןיוא ?כיט א ןױא דניבראפ = ,ןיידוא ךעלכיק

 ..עטאט רעד לייוורעה טרידנאפָאק .--- !ןענעװואד  ,ןוענעוואד ---
 -- ןוא טיי א 5 א

 ,.,טרָאפ עמו

 ןוא סטכער ךיז ןעיצ סָאוװ ,רעדלעפ  ןשיווצ ,דנאל-ךאקפ טרָאפ עמ
 יוראפ הרוחש-הרמ א ןיא ,ענעטינשענּפָא לֵאֹס ,עדימ סעּפע ,סקניל

 !פמיה רעקידכוט-םוי יולב אזא ייז רעביא שטָאכ ..:ענעק

 ..טשינ רעכיז ןיוש טעװ --- ץעמע טקרעמאב -- ןענעגער --- 
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 ...טשינ רעשאנ ןייק ךָאד זיא ןתח רעד ==

 .!ןייז טשינ ךיווא זומ) חלכ ידו --- |

 ףיוא ץיז ךױא ,ןעקנאדעג עניימ ןיא דלאב קניזראפ ןווא רעה ךיא

 ,סעמומ עכעלטע יד טימ ןוא ךעמואמו רעד טימי ןריפ רעשירעבייוװ רעד

 ףיוא ,טקאּפעג יורטש ןױא ןעמאזוצ ,עכלעוו טשינ ןיוש קנעדענ ךייא

 ...סרעטעפ טימ יעטאט רעדו --- סיורָאֿפ טייג סָאוו ,רופ רעטשרע רעדו

 ךיא בָאה ?למיה ןטימ ,ןרייר וצ סָאוװ טשינ רעבייוו יד טימ בָאה ךיא

 -לעפ יד ףיוא םורא ןוא ,,,יולב ןוא יולב ץלא ,טקיטעזעגנָא דלאב ךימ

 עבלעװ יד ץלא טיצ ןוא ךיז טיצ סע .ןעז וצ סָאוװ וָאטשינ ךיווא רעהו

 ןשיווצ סנירג ךעלסיב וצ ךָאנ ןנָארט רעדלעפ !עכנאמ ,טננעג עכאלפ

 !עיורג םורא ןשייוּפ (סניוזא זיא סע סָאוװ ,םרחב דיימ טנערפ)) םעינירג

 רעשימיה דעד ןױא סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ -- ןקעלפ עסייוװ ןוא

 ...גראט ןפיוא טָאטש ןיא קיטנוז ןדעי עז ךיא סָאוװ ,עניוזא  ;טנווייל

 סיורוא יצ ,זייב רעוו ,טסאפ ךיא זיא ,לנילצוקפ ךימ ןָאמרעד ךיא ןווא

 ענערידפוצמווא דליוו טימ ןקוק .סעמומ יד ,סקעבענ-רעטוּפ לקעז סָאד

 ,י"עלעקיוװ, א סיודא םענ ךױא ;קידנעעז טשינ ךיז טכאמ !עמאמ ידו ,ןנויוא

 -פיוא ןרָאפ ןייא ךיז טָאה לקעז-ץלאז סָאד !ץלאז רעטיול --- ףיירא סייב

 ןעוועג אצוי רעֹבֶא ,ןסע םיצ טשינ ...ןטָאשדאפ ץלאז רָאד ,,ןדונזבעט

 / !טשינ יאדווא ךיא לעוו החנמ ייב ןגָאז יודיוו !ךיא בָאה

 ךיא ?סאווהאפ ,ןָאט וצ גנאב ףיורעד ןָא רימ טבייה סעּפע ןוא !

 טכייה לייוורעד ...ןרעקקרעד טשינ ןָאק ןֹוא ,סָאווראפ ןדעלק ןָא בייה

 ןא רימ ףיוא טכאמ ףיורא גראב רעד .,ףיורא נראב ןִא גנילצולּפ ךיז

 סעטנַאמָאכ יד ...ץייוװש יד רעטעּפש יוװ דעס ,קורדנייא ןרעייהעטמסוא

 ,ּפֶארוא טנניײר וּפש רעוּפ רעד ,דרעפ יד ןֹוא ּםפעק ייד עביא ךיז ןבייה

 -- ךױא ,טנאה רעד ןיא ןצייל יד טימ רע ,ןעייג רימ ןֹוא ,ךָאנ --- ךיא

 עקייבראפ-שזנארַא א -קידלָאג עכאלפ ןוא עקידכעלייק קידנבייולק

 ןױא ךיז ןדיינש רימ עכלעוו ןשיווצ ,טנעוו-ןזדפעפ יד ןופ ךעלדנייטש

 .ןיירא "גראב, ןיפ ץרואה

 ?עמאט ,ָאי ,ןלאטעמ ןעמ טקאה גראב םעדו ןוופו ---

 ...רימ ראפ טפעשענ א ןגעוו ךעדּפשעג ןיא ןעמונראפ זיא עטאט רעד

 ךיא לעוװ ןדנ ןופ ךָאו א לבור סקעז ,ןבעג רימ רע טשוו טסעק רָאי יא

 ןיוש ךיז טעוװ --- תולדג ןיא ןיירא רע טלאפ -- טפעשעג א ןוא ןבוָאה

 | / !ןרעוװ ןיוש רע טעוװ שטנעמ א ,ץעניםועג

 הדוהי לאירבג ראפ ךעֿלפדניימש ענעבילקעגנָא יד ךיוא  טלאהאב

 !ןסיוו טעוו רע  ;ןגעוװ סדלעפנטכיל
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 ךיז ןעיינעצ) טנעוזןזדלעפ יד -- ּפָאראהנראב קירוצ --- לייוורעד

 -דראפ ןוא ,רעפיט ןוא רעפיט ךיוא ןיורא ןלאפ ןיא סקניל ןוא םטכער

 א ,.דעהלעפ יד ףיוא םסנירג ןבילבעגט רעמס ,טננעג עיינ א --- ,ןדנוווש

 ,םעילאפ יד ןשיוװצ ,למיה ןדעיולב ךָאנ ,סעּפע ךיז טכאד רימ ,ןרעטנוא

 ןקאצקיצ ,רעטערב-ךָאש עקיבראפ וילרעלא םודא ןוא ,דלעפ ןיא םנירג

 -עבעל ,םידעיוּפ עטדיילקעג שרעדטא רָאנ םודא ןשיופ --- ןטייב ןוא

 .ןפורנַא טשינ ןעק ךיא סָאװ ,סעּפע א ןוא ןירג ,טיור ;ןבדראפ עקיד

 טשינ סייוו ךױא .ןוא ,סעּפע ןעוט ןוא ענעגיובעג םורא ךייווא ןכירק ייז

 יו דיס טוט סע ןווא ,טָאװו

 ?טוט רעטייווצ רעד סָאװ ,שטנעמ ןייוא טשינ טסייוו .סָאוװדאפ --- 

 ךיז טקוק ,דלעפ ןפיוא רעיוּפ א ףיֹוא ךיז טלעטש ?ייוורעד ןוא

 ןוא ןגייוש רימ .,ןלייצ וצ ןָא זדנוא טבייה ןוא !ןָאדאי ידישז ;:םווא

 ךיז ןדיינש ;ביוטש ןופ ןקלָאװ ןטכידשנ .א ןיא ןיידא קידננייווש ןרָאפ

 -- ןוא וק עדאטס א ןיא ןיירא דלאב

 !ןעמוקעגנָא -- עטאט רעד טנָאז --- !טָאנ זיא טכיופעג ---

 .עמאמ יד טנָאז --- לזמ טימ ןייז לָאז ---

 יי ,דיי רעד ןגעקטנא ןיוש ט טפיופ סע .ןיירא ףרָאד ןיא ןדָאֿפ רימ

 ןייז יא ,רע יוזא ,םדיילקעג קידתבש ,ןייטשינייא ןלעוו ריס ןכלעוו

 א ,עלעדייפ סעוורָאב ןיילק א סָאוװ ,ענעדיי עקיציײלּפ-טיירב .א ,בייוו

 טמייק ןוא ,ךעטדאפ םייב טלאה ,טייל עדמשרפ יד ראפ םנקַארשעצ

 ..ןבאל יצ ,ןענייוו :קידנסיוו טשינ ,למינּפ עטכידעגנייא סָאד

 רעזהנוא ןופ טנערפ עמ .,.םופוצ ןייגוצ !ןלעוװ רימ ,ּפָארא ןכירק רימ

 ;טייז

 ?ןעמוקעג םינתוחמס ידו ---

 .ןעמוה --  - ףליה ןייז טָאג טימ -- ןעמ טרעפטנע) --- ,טשיי ג ךָאוע ----

 לָאז ,ןעמוק ןלעוװ ייז יו יוזא --- ,עטאט רעד טגָאז --- ,דלאבו --

 (ץייטשנייא ןוא ןעמוק ןלעוו םינתוחמ יד ווו ,דיי רעטייווצ דעד) םייח
 .חּפוו א -- דלאכ ןוא טקעדאב -- דלאב ,ןייז עידומ

 ,עמאמ יד טלמהומ --- !טשינ טייצ ןייק לָאמנייק טָאה שטנעמ א ---

 :טריטזיעטָארּפ עטנעי עמומ יד ןוא .ןשינעפיוא עא ןופ ןדירפוצ טשינ

 : ...ןָאטנָא ,,ןשאויּפא ךיז  ץעוו/ ןוא ---

 עמ ..,ךָאנ רימ טמאלפ רע ,זדלאה ןיימ דאפ רעטיצ א ּפאכ ךיא

 ןוא ,ןסיורד ןױא ?ייוורעד ןעמו טסענראפ ךימ ,ןיירא בוטש ןיא טייג

 --אפ עניילק סָאד ךעטראפ סרעטומ דעד ןופ ןסירענּפָא ןיוש באה ךיא
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 -ָארשעצ ,עיולבו .ךעלערעה ענעסקאלפזסייוו יד טימ  ,עלעדיימ עטעזרומ

 ,טנעה יד ףיוא סע ּפאכ ,ךעלעגייא עטלכיימשעצ סגעװנייאניא ןוא ענעק

 -יימ סָאד ןווא ,טפול רעד ןופ קירוצ סע ּפאכ ןֹוא ,ךייה רעה ןייא ףרואוװ

 קיטסול-קידעבעל יוזא טננילק ?רעטכעלעג סָאד ןווא ,טכאל ,טכאל עלעה
 טי יי יי יי יירפ ןווא

 ךָאנ ,רעטעּפאסראפ א טייז רערעדנא ךא ןֹופ ןָא טמוק םייח ןוא

 | | :קידנפור סנטייוו ןוּפ

 !לזמ טימ ןייז לָאז --- ןעמוקעג !ןעמוקעג --- 
 א דעי טשאקאלאד 5: לירשיייד א ,2ש-יטייי-+ .=קי--יקי- .תריקיליי .יריקיילירריפ יריד ידד ,-שייקייי דיי קרייז רייז

 -טנא ,לדנגעה ןיילק א בילוצו ,הּפוח רעד רעטנווא ןופ ןיב ךיא זא
 -זעלק ידו טימ ,הלכ יד ןוא ,בוטש רעד ראפ ףיזרא קענאג ןפיװא ןפָאל
 -ביל םעניילק ןטימ ,הּפ רעד טימ ,תולדבהו עקידנענערב יד טימ ,רעמ
 בָאה -- ןעמוקעגכָאנ רימי ןענייז דלעפנטכיל הדוהי לאירבג ןטלכיימשעצי
 .טנָאמרעה ןיוש ךיא

 | ,סננרָאמוצ

 -רָאר ןיילק ןױא טלאוועג טימי ךיז טסייר ןוז-טסבראה עקראטש א

 ןראּפש סָאוװו ,רעטעלב עטרעטנָאלּפראפ ןשיוװצ ,ןיירא ?רעטצנעפ ןשייפ

 .ךעלבייש יד רעביא ןכירק ןוא סיורא ךעֿפּפעט עֿפעג ןופ

 :ןריהעג ןייא קנאדעגנ ןקידנכירק-יורג א ןוא דימ טקעו יז

 | ?ןיוש ןוא ---

 | ?ןצנאגניא סע זיא סָאד ---

 -אב ּפָאק ןרעביא ,טניל ,טפלפעה שנעמוקאבו טשרע ,עטייווצ ןיימ

 .ךיא םסָאוו ,עבקעז סָאד טכארט ןוא ,טשינ רשפא ןוא ,טפָאלש ,טקעה

 רָאנ יז טנייוו טכויליפ ...קיטייווצראח רעמ טימ .רעקידוועמעש טכיײליּפ

 תונמחר רָאלק טשינ א גנילצולּפ ןָא ךימ טּפאכ סע ןוא ,ליטש רעד ןיא

 ןעלּפאצ ךיז ןלעוו סָאװװ ,ךעלשיפ ייווצ ףיוא סעּפע יו ,ןדייב זדנוא ףיווא

 | ...ץענ ןייא ןייא

 ....ןיוש ןוא,

 | ... ןצנאגניא סע ןיא סָאד ןווא;

 ןוא רעכיב עלא יד סא רעתמוא זיא "דש ואפכ ולאכ, רעד ןווא |

 ןריובעג ...םעדיוב ןדמעהפ ןפיוא ,םייה רעד ןיא ,טרָאד ןופ ךעלכיב

 א ,םקידנכירק סעּפע רָאנ .,,ץראה ןיא םוהא טכירק סע ,סעּפע ןרָאװװעט
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 טנעוואב ...בראפ ןָא ,ךעלעגייא עקידנלארטש ןא ,ךעלעגילפ  ענעדלָאפ
 רעשיליכשמ רעה ;ןענעוואד םוצ טפור רעטעפ א ,טּפאלק רעטעפ א ;ךליב -ןעקנאדעג ןיימ טשינ טכאדטרעד ךיױא .,,גנאלק ןֶא ,םוטש ןווא ,ליופ ךיז
 "וולק וד רימ . שאר ףראוו ךיא ...ךימ ןעמ  ףראה ןינמ םוצ :רעטעפ
 ..פוייזזרעדעפ םוצ סיורא ףיול ןוא ,"ךלאב ,דלאב) -- ףיורא רעד
 פוייה-רעדעפ םָאד ןוא ,רעטעפ רעד ןקוש אטשינ -- רבע קמח ידודו
 טּפאכ ךימ ןוא ,,ןיידא לטרעג ןשיפרָאד ןיילק א ןיא ריט ענעּפָא ןא םָאה
 ךיא  ןווא = ,,,טפול-ןטראג .עקיטסבלאה- קיטפודחקראטש א םודוא .גנילצולּפ
 טקניפ .בומש רעד ןופ ןעמוק סאו ,ןעננא לק-טעבעג יד ןופ ףיולטנא
 ןירג ,ץילק ,רמעחפ וא ןיא ןייטש בייפלב ןוא ,ןיירא ?טרעג ןיא ,םטכער
 ךיא ןוא טצּפיּפ עלענויפ א ץענרע ןופ ,.,רע/ קיבראפ-שרעהנא ןווא
 פדעמעק א ןױא שינעפעשאב םוטש-ביוט ייג ןיימ לָאמאטימ/ םענראפ
 עיירפ עקיטלעוו-דמעהפ יד קראטש םעטע ןוא .ןיראהו םענענהָאבראפ ןופ
 ;יוז ןוא ,ןיירא טסורב רעקידשרהמה"תיב שיטעטשדננע ןיימ ןיא טפול
 וצ גנירּפש ןוא ...ןבראפ עקידנעיירש-שיפלָאד יד ןגיוא עקיטשרוד טימ
 ןפיוא םיא טנעלפ עמ}) ןָאמ ןטנאקאבח טלא ןיימ דיירפ טימ ןעקרעד ןוא
 םענראפ ןוא רעוא םעה ייבדואפ ?ּפעק ןטימ לקאש ןוא (ןעמוקאב קראמ
 -לעמואלפחטיור א וצ ףיופ ןוא ,ךעלדנרעק עצראווש עטייז ןופ ןּפאלק סָאד
 דעד  ןוא ןרעטאלפ ךעלעדיילק עטשרעביוא יד ,וצ זױה רעטיור רעקידו
 ןיא טנאה ןיימ ,עלעמילב טיור  ,םשינ  רעטיצ  ,טפז דעקידווערירה םיוק
 ךיז ןעיצ ךעלעגנעטש עקניניד ןופ סא ןוא .םנ יווועג טשינ ןסייד םוצ
 -עננעטס  סעמואמ  ןיימ יו  ,סיודא  רעטעלכו שיוֿפבזסאלבו ,עטנאפ / ,עלָאמש
 ןגייווש ?ךעלעננעטס ?ךייא ןעמ טור יוד יקיפיציהכשהישאה ןיא ךעל
 םעד  ,ייז ןופ ןצָאהּפש ...עכעלטע ןטייב םִא ןוא ..,ןה רעטאלה ןווא ייז
 ,ןרעיימ ,ךעטעה ןופ  ,עטעניובועג 1 ךעלננעל ,ןקע סעּפע ןגעקא מוה ןעיולב
 םעד ןיא קיטעמוא ןוא גנע += פּ= רימ טרעוו ...סָאװ ךיא םייוו יצ
 ןרעבױא גנירּפש ךיא ןוא ,עטנאקאבמוא ףיפיוזא טומ לטדרענ  םעניילק
 ,סטכער ?םייח ןיימ זיא ווו ,,,םיורא געוו ןעוורפ ןפווא  רעבידא ר

 ...םלניל ייצ

 .םנוילק א לצעגייש א ...םענורב א עזהעד ןוא ,ךיא רעהרעד --- "ועמא
 ןוֿפ ,קידנעייטש ענירבסעצ רעד ףיוא ,טסיג ןֹוא טּפעש ,,סעװרַאב א
 -רווש יד טימ) ,עטידָאק דעה ייב יק יד .,.ןיירא עטיראק ןיא םענורב
 יד ןבייח ןוא ,,ןעקנידט  ןניווא .עסיוהג ,עקיצנאלג םיוק ןוא ּפעק עליטימ
 םוצ ,ףיורא למיח םוצ ,ןטייווצ םעד ןוא קולש ןייא ןשיוװצ ,ףיוא ּפעק
 .ןיידא טלעוו דעליטש רעד ןיא ןעיולב



 ---  !עהעמ |

 ...רעיודט דעדָא דיירפ ;ןענעקרעד וצ טשינ ןוא

 ...עזעמו ---|

 .סיודא טנאה רעד ןופ רעמע ןטרעעלעג .םעה טזָאל לצענייש סָאד

 -אכ ווא לפאצ א ךָאנ ,ךיז טפהאוו ,טפול ןיא גיוו א דעמש רעהו ךיז טייג

 םמע:ורב ןיא טקוקראפ ;טנָאזעג טלָאוו שא .,,ליטש טכיילב ןווא די יי טקיור

 םיורא טראטש סָאוװ ,בייל םענעזחנָארב ןטימ ,לצענייש םסָאד ..,ןיידא דוס

 .,ּפָאדא טננירּפש = סיפ עקימייל-לעג ןוא  ,םעזובו םעטעטנוװילרָארע ןופו

 ,ליומ ןטימ ףייפ-רקפה א טינ ,ףייווא לשטייב םָאד דרע רעד ןיופ טבייה

 ..יק יד ךיז ןריר סע ,לשטייב ןטימ קאנק א ;ףילא ּפעק יד ןעיירדו יק יד

 / ןופ סנטייוו ןופ ווו ,דלעפ םענעטינשענּפָא ןרעביא ,סיורא ףדָאד ןיפ ,םיורא

 סעּפע ןביולק סעטרעיוּפ ענעגיובעג עכעלטע ןוא דעױּפ א ןיוש טדינַארב

 | ...רעטייוװ סָאוװשע

 - .יעץעמ

 -ןעניז יד ךרוד) טינש א טיג לניופ וא סעּפע ןוא יק יד ךָאנ ךיז ןדעה

 ךיז טכאד יוזא ,סּפיּפ ןכיוה קידלאוועג א טימ טפול ענעסָאלפעג דלָאג

 ,דמערמ קיקערש רימ ןיוא טייקליטש יד רעבָא ...?יטש רעטייוו ןוא ,רימ

 -תבש' א סנייט ןופ טייקליטש עשימייה יד טשינ זױא סָאד .,,עניימ טשינ

 א ןיא יװ רעבָא ,ןיירא טייקליטש רעה ןיא ייג ךיא ...בוט- םוי דעדָא

 --- ןגענאב ןוא טידט ענעטלאהעגנייא טימ ;ןיידא דמערפ

 ...רלעפנטכיל חדוהי לאירבג

 ךישיקעטש ןיא ,לקעד-ףָאלש א ןיא ,לּפאק ןטקיטשעג א ןיא סעּפע

 | ,רעטלכיימשעצ א --- 

 וצ טייקכעלנצ ןייז ןיידא ןגיוא יד ןיא רימ ךיז טפדאוו סע ןוא

 -ןעלדנרעטש עליטש עבלעז יד ,טייקיצראה עבלעז סָאד ,להאוו השמ 'ר

 ...ןסיוו ץלא ןומ רע ,טסייוו דע ,ןגערפ ץלא ,ןנעדופ םייא לעוו'כ ...ןגיװא

 ץראהח ןופ טנענ ראג ,רעטנעענ ,רעטנעענ ,ןגעקטנא ךיז ןעמוק רימ ןוו

 ,ףיודא ךיז ןעיירד עכנאמ ,ןנארפ ערעטיב יד ןיוש ןעמיווש ליומ םוצ

 :גערפ א טינ רע ןוא ,ךעלרינש עטרעטנַאלּפראפ יו

 | ?ןענעװואד םייב טשינ טפינ

 א ןגָאלשענפײא יי ,ןלאפעגנייא לָאמאטימ ץלא רימ ןיא זייא

 ץלא ךיז טליטק סע ןוא .ךיוה ןליק א רעטנווא ?סייוויײא ןזָאל בענפיווא

 םיטירּפש ףָאזָאל'פ ןופ טרָא ןפיוא ןוא ,ןייא ךיז טּפמורש ןוא רימ ןיא

 :קירוצ טגערפ ,ןֹוא דוחבחהכישי רעה סיורוא
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 ?ריוא א ---

 -טָאדא ןניוא ,עטסערּפראפ ןפיל טימ .קידנניוװש עקייוו א ריס ןשיינ

 ופ א לָאמאכָאנ טיג רע זיב ,עטזואלעג

 ?םודיש סעּטע טסבוירשי ---

 ,,,םויילוׁׂש .ךיוא ---

 ?וטסכיידש סָאוװ ---

 -עטעפ ןוומ םיודא טסקאוו דדע רעד דעטנוא יוװ ןוא ,קייצאפ ךיא

 .ןרעלמא ןטפירש ןיימ - לז, ןיימ ,ליבשוב עדי

 ןטבידש רע כיוא ?טנוואדעגמוא םטָאד ריוא טדעד טָאן ---

 ,,.םטעדרנדאפ ןוא טמיירש ,טסיירעצ ןוא טביירש ,טרילדאפ ןוא טביידש

 ץענעסידצ ..,טנעה יד רעטנוא ןופ רעפא  םיא עכנג ךיא !ךיא ,חכדעמ א

 ..רעכידש א טסקאוו סע ...ןעמאזוצו ּפעקק ,ףיוניצ ךיא ביולק ךעלקיטש

 .דלעפנ טביל טנערש --- ?רדיד ייש טימ טעטע טפָאה ---

 .קיופ סיורא ןיוח ןטייוו ןופ ךיז טרעה שדנוקעפ רעב ןבלעו רעה ןיוא

 ,} ראפמסייהוא , ברב-עבש ןפייבנא

 -ננ טשינרָאג ןדלעפנטכיל הדוחי לאירבנ בָאח ךױא ןוא ןעשענ ץלא

 תילאש יד ןוא ,ןעמוקאב טשינ תולאש ףיוא תובושת  ןייק ,טנערפ
 --עטיב ןוא טייקבראח דעייז ,טייקיטפאז ןוא ןבעל דעייז ךיז ןבָאה ןיילא
 ווא ןפמורשעגנייא ,זָארנזדליױו טעּפש א ךיילג ,ןענייז ,ןריולראפ טייק

 -ץטצניש א ןיא ןיא ץענרע ךיז טליוטקראפ ןווא ןדָאװעג טקלעווראפ

 . נא מאל ןעול ןלעוו ייז ווו ,ףיס רעד ןיא ,ץראה ןוופ לדעמעק

 א ןלעוו ןוא ןעמוקאב טכיל יינ ןווא יוט םעיינ ןסיודד ןיפ ןלעוו ייז
 -ישאה טשינ ,קידנטדואוו טשינ דעפטנע ןייק ףיוא * ,ןביילב ןנאדפ עקיבווא

 ..פמיה ןיא םענייק ןופ טשינ ,דרע רעד ףיווא םענייק ןופ טשינ ,קיד

 ...ננאלק םעיינ א ווא ןעמוקאב רעחוילק עיינ יז ןֿפעװ ןב עלפיווא רעבא

 לאירבנ טימ ךיז ךיא דייש ךעקרע ןוא קיצראה ,ךיז טטנעזעג עמ

 ,ןגעהפ טשינהאנ ןיוש לָאמנייק לעוװ ךייא ןכלעו וװ ייב ,דלעפנטכיפ הדהו

 א ןעמאזוצ ןבענסיודא ,קיטאמעטאמ לסיבא םיא ייבו ךיז ערע

 ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טייקטיור יא ןיא ךימ טפהאוו סָאװ ,םידיש טימ דפס

 עח ךרעטייווצ ןיימ טימ דימ .,,םייחא קידוצ טראפ עמ ןזא ,ייז ןיא ךיז

 ןיא רעטצנעפ א טימ ,רעטראּפ ןפיוא ,ןטנוא ,זיוה םענענייא ןיא ןעמ טָאה

 רעד ,ריווועק ןענענעזעג םייב ךױא רעוו םָאד ;ןעטנודעג ןיידא "ענעיצהָאפ,

 ...ןצעזפיוא ןראט ןדלעפנטכיל סע טליוצרעה עטאט

 דע טעוו ,ןרָאפוצ עטאט ןיימפ טמוק דימ וצ םעדָאוװ ---

 ...ןעמוענ

 א

 : .אומש י -ראפ בוטש
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 ,ןָאנביװא טפלעה רעטייווצ ןיימ טימ רעטבייוואב א ךיא ץיז טָא ןווא

 טייקדימ ראפ ןייא ייז ןעלמירה ןוא ...ןעמומ א טימ רעטעפ יא רעביאנגעק

 ,ּפִא ןעננירּפש ןוא ּפָאק ןֶא ּפָאק ךיז ןנָאלש (טצנאטעג טכאנ עצנאג וא)

 למירה רעייז ,יז ןוא ,ןכאל וצ ךיז ךיא םעש ,רעטייוו ךיז ןפערט ןוא

 :גערפ ןקידוועמעש א םינ ,קידנצונאב

 ?ץענרעל םוג יוזא קאט טסנעק ---

 ,,ָאװ/ ---

 ...טנאה רעד ייב ןָא ראכקנאה ךימ טּפאכ יז ןוא

 ?טסנה ועפ ןיוא טסציז ןאא ---

 | !ןיינ ----

 .טנאה יד ּפָא טזָאל יז ןיא

 :עלייוו א ךָאנ ןווא

 ..ןטעב ךיד לשוװ .ךיוא  זא| ווא ---

 :ןאמרופ דעד רימ ראפ טרעפטנע סע ;קירוצ ךיז טקור טנאה יד ןווא

 !עלדאאּפ ,ָאיוװ --

 ,ףיוא עמומ ןוא רעטעפ ךיז ןּפאכ ייד ושעג ןופ

 ,דנאל-ךואלפ .קירוצ

 | ,לָאמאבַאנ - ןיושי ןעלמירה עמומ יד .ןוא רעטעפ רעד ,קילייווגנאל

 ןעלמירד ןטיײמ טייקליטש יד .ךיווא טפלעה עטייווצ ןיימ ,ךיז טכאד ---

 רעדונא ידו ןופ ןעיירעפורעג ךרוד ןסירענדעביא טייצ וצ טייצ ןופ טרעוו

 ןיוא ...חמשמ ,םיוא טעז ,ךיז ןעמ זײא טרָאד .זדנוא רעטניה ןרופ עה

 ---= ן'ופו

 | | = !ורּשש ---

 יד ּפִא טייצ וצ טייצ ןופ טלעטש ,ןןאמרופ דעד ,רעיױּפ דעד סאו טימ

 םייב סעּפע טכיראפ ,ּפָאדא טגונירּפש ;ךעלדה שדואק ועניילק .עקידנפיול

 ןפיוא דעטייוו ,דָאר ןפיוא סופ יא טלעטש ,ןאּפשעג ןטּפינקענפיונוצ ,ןטלא

 -- ןוא סעזעג
 | ..,עלהואּפ ,ָאיוװ ---

 טשינ יבא ,טשינ ךיז ןקידיילאב ,טשינ ךיז ןקערשרעד ךעלדחעפ ידו |
 -ױא גנאגנו ןקילייא-ליטש רעייז .רעטייוו ךיז מו ןוא ןרייר ,שטייב ןייק

 ךיז טרעה טייקליטש רעה ןיא ןוא געוװ ןקידמאז םענערָאוװעג-טראה ןרעב
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 -סיוא-קילעזטייל ,ןליטש ןדעטנווא ןטסירב עשידרעפ יד ןופ ןפאלק סָאד

 ,לקעז א ןיא ןּפאלק ךעלדנייטש ךיילג ,?מםיח ןעיולב ןטיירּפשענ

 ןוא ,ןקור סכעלהדעפ ירד רעביא שטייב דעד טימ ףייפ א --- גנילצולּפ

 -טנעראפ רע ךיילג ,ןוא םוא ?טרעפשיירד זדנוא וצ ךיז טדנעוו רעיוּפ רעד

 ;ךעלדרעפ עניילק יד ןנעק טייקמאזיורנ ןייז ראפ ךיז טרעפ

 ...ןייז טעוו ןגעד א ---

 ןיא ּפָאק םעד ןיירא דעפיט טזָאל ןוא םוא קידוצ ךיז טדטעוו ןווא

 .עגנעימרעיס רעד ןופ םיוז

 טפאכ ,דעטעפ דעקידלמירד ןיימ טדעהרעד --- ?ןייז טעוװ ןגעד א

 רעד .ךעקקריוו ,ךָאנ םיא קוק ךיא .םוא קיורמוא ךיז טקוק ,ףיֹוא דיז

 ןַא ךיז טקור סקניל ,ץענ טימ טּפאזעגנָא --- םפול יד ,ךיז טבידט למויח

 א "וו ,ןקוט ןָא טבייה ןוז יד ןביוא ,טנאוו עקידנגער א ןזדנוא ףיווא

 --- ערעדנא ,עטאוו ---עכנאמ ,ןקלָאוװ עסייוו דעקיטש ןיא ?ניּפש רעקנאלב

 !ןוז רעד היוא + יז רעד ףיוא --- עקיכיודזָאדנ ךיוא ךיז ןעיצ סע ,רעבליז

 -ופ רעד וצ רעטעפ רעד ךיז טדנעוו -- ?טלאק טשינ -- דיד

 ףיוא קיד:טדאוו טשינ ,ןוא ,גנאלקּפא ןכעלטרעצ קיורמוא ןא טימ ןעמ

 יז טעיליּפשראפ ,לססא יד ףיוא לאש יד רױא רע טכיראפ ,רעפטנע ןייק

 | .וחלאה םייב טנרָאּפ ןופ
 יוזא ןיא םיטש ריא סעּפע ןוא ,עמומ יד טרעטטנע !ףסוי ,ןייג ---

 -טרעצ ,ךעלטכייפ רעטעפ ןפיוא ןקוק ןניוא עסיורנ ,עסיורג יד ןיוא ,ךייוו

 ןניוא ןסיודג ,עסיורג אדא'ס ,טשרע קרעמאב ךיא ,ראבקנאד-קידרעטיצ ,ךעל

 טרעגָאמ ריוא ןוא שכעקיולב ,עניד יד ,עריא ןפיל יד ןוא ,טָאה שמומ

 א ןיא יז ןא ,גנאל ןיוש ןסייוו עלא יסָאוװ ,טשרע קרעמואב ןיוא  ,טייס

 ףיוא ;שעיע: ןסטַאוו סָאד .ןָא ץענרע ןופ ךיז טקור ?טניװ ַא ןוא = יארק

 - ,רעליק ,רעקידנטאש טרעוו דע ,רעשאד וצ ןיוש טייג ןוז רעקידנעײנּפָא רעד

 ,ןלאפ ןפָאדט עכנאמ

 .רעטעפ דעד טסורש -- !ןרָאפ טפראהעג טשינ)
 ..,עמומ יוד טדעפטנע | --- !טשיינ טאש ----

 ,רעיופ םוצ דעטעפ דעד ךיז טדנעוו -- ?ןגעד רעסיורג וא ןייז ---
 ..דיט א ןיא ןָא טּפאלק עמ יוװ ,לסקא ןטיירב ןיא םיא קידנּפאלקנָא

 יד קידנביידטרעטנלא ,רעיוט רעד טדרעפטנע --- ןרָאװשג טניוװ א וי

 ...עמשטערק רעד וצ זיב ןטלאחראפ רשפא --- ךעלדרעפ
 יז .ןעמוופ רעידו וצ קיל ןגרָאבראפ ןייז קירוצ טדנעוו רעטעפ רעד

 'ערעייז זא , לוי ךייא ,קידנטסיירט טעמכ --- קיל בו } ;םימ  םיא טרעפסטנע

 ייד שוק ,ךיז ןזדקאה ,טפול רעד ןיא ךיז קידנפעדט ןסילב



 | !קלָאפרַאּפ טלא ן'אזא

 ןגער רעד .טייצ רעד וצ ןרָאפראפ טאדוקא !עמשטערק יד טא ןוא

 -ענּפָארא ןיוש זיא ףסוי רעטעפ רעד .ןפידט דעטכידעג ןָא ןיוש טכייה

 .ןיידא עמשטעדק ןיא יז טדיפ ןוא ןעמומ יד ּפָארא טמענ וןא ןעגנורּפש

 סָאװ ,טפלעה רעטייווצ ןיימ ןפלעה ליוו ןיא ,ןטנווא ךיווא ןיוש ןיב ךיא

 -פיורא רעטייל-ןנָאוו רעדו ףיוא סופ וא ןוא ,טקעטשענפיוא ןיוש ךיז טָאה

 ןענייז סָאוװ ,טנעה ועבלעז יד ,טנעה :ענרעצליה בָאה --- ןוא ,טלעטשענ

 סע ...םיוא טשינ ךיז ןקערטש ,?מילב א ןסיירוצסיוא טניווועג טשינ

 .רופ רעטייווצ דעד ןופ דענעמוקענרעטנוא ןאו םיודא טפלעה

 ע ,ךעלקעּפ יד ןיירוא ןיייש טּפאכ עמ ,קינייוװעטניא ןווש ריס ןענייז

 יי :ןסייבראפ וצ ןוא ןעקנירטדאפ וצ סעּפע ןייז טעוו

 עשיונ א .ףסוי רעטעפ דעד טפור --- !אטאברעח !אטאברעה ---

 | | | .עמשטעורקי

 .עמומ יד ןייא ךיז טדאּפש --- !ןעקנירט טשינ לעוו כ ---

 ,..ןץעמו געמ ןעקנידט ,עלערואנ ---

 -י ...ּפָאט א ראפ סָאוו ,טסייוו רעוו

 טימ ןיירא טמוק ןיוא רייט .רעד דאפ םיו דא טפיול ףסוי דעטעפ} רועדו

 ;:הרישכ א

 | .!דאוואמואס א ---

 א סָאװ ,שיט ןפיוא ןלעטש ןוא ךעפקעּפ יד סיוא ןקאּפ דעכבייוו יד
 הב .ןקעד וצ טאהעג טםייצ ןיוש טָאה עמומ

 ,עמואמ ייד טגָאז --- 5 ךדאפ שיט ןבלאח .א זאָל ---

 סקעבענ-רעקוצ םענעצלאזעג ןדאפו ---

 ?ךיז טשיאוו רע ---|

 רעד רעביא םורא ןיוש ןעייג ערעדנא ,ךיז ןשאוו עכנאמ ,רעדוהעג וא

 רענייא ךימ יירד ךיא ןוא ,טנעה עכאלפ יד ףיוא ייט רעזעלנ טימ בוטש

 ,טפייפ דימ ןױא ךעלדעניא ,ףייפ ןוא עמשטערק דעד רעביוא םודא ןיילא

 םע ןא ,ליפ ךיא ןוא ,ןפיפעג טאה ץענייש דעסעװהַאב רעד יו טקנזּפ

 ןקלָאוו עקיטעמוא יד ןופ לּפענ טשער יד זא ,דעננירג ,רעטכייל דימו טהעוו

 ךעלדיטאנ ,,ליומ סָאד !ןפייפ ףדאד עמ !שידאג ץלא  ,עב ...ןעמיוושעצ

 לקיטש א ךיז טיידּפשעצ ךעפדעני א רועבוא ,טשינ טנקָאפ ,טנעה יד יוװ ךיילג

 -ראוו ,רעמזיוצ ,טּפא ,שטשַאמאז ףיוא ...ןרָאי ענק ,עננאפ ףיוא דקפה

 ...ןעמוק םעוו םסעיינ סעּפע זיבי --- עשדואוו קירוצ ןוא ןליוּפסיורט ,עש

 -ייא ,טכירעגמוא זדנווא ןיא ןיידא טמוק סָאװ קא ,טקריוו ףייפ א

 ןראפ ךיז .,ןכאמראפ וצ רעיוט ןוא דיט דאפדעה טייצ ןבָאה רימ דעד
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 ןרעה ךיז טשוװ ןטפירש עניימ ןופ ליפ ןיא ,ןעלּפענקראפ וצ ןדמערפ , ג יי ּס 9: ופ 6 ִּש 1 ,ָב 9 יח
 -דעד םסָאװטע :ןכיילג רעד ןוא "לזוח, ,"רמלמ רעמעלעכ דעד , :ףייפ רעד
 ...טניימשג שרעהטא סע בָאה ךױא לאוובָא ,"?מיידטש , ןױא ןויפ

 -רעניא קיצראה ,ךעלדעניא ,קידנעייגמורא עמשטעדק ןיא ,ףייפ ךיא
 םענעדירפלצ-טשינ וא םימ טפלעה עטייווצ ןיימ --- גטילצוטּפ ןוא ,ךעל
 :טכיזעג

 -- ?ןשעטוװאד ןתעב ןועוועג וטסיב זול ---

 ,טדועהעפ  ןופי יפ ---

 :קידטרָאצ-ךעלנױודבכ טרעוו יז

 ?טָאוו ---

 עישייז ,יק ענייז ןופ ,ןסעװרָאב ןופ ?צענויש ןופ ךיא לייצדאפ

 ,פִא טייג עקידנרַאצ-ךעלניורב סָאד ,טרעה יז ןוא ןפייפ ןייז ןוא ןגיוא

 - ,,ןפייפ ןָאק ןיילא ךיא יצ ,ךעדנעי טנערפ ןוא ...ךיז טלכיימשעצ יז

 טשרע בָאֹה ךיא סָאװ ,ןפייפ א ןיא ךָאנ טציא ךימ ךיא ןָאמרעד

 א רעטעּפש ריס ףיוא = סָאװ ןוא ,טרעהעג קידרוצ רָאי עכעלטע טימ

 ןיא סע .ןפייפ עטשרע סָאד סא טאהעג גנוקדיוו .ערעפיט ןוא ןעדעסעהנ

 ךָאנ ,ןגעלעג טייצ-טנווַא ןיב ךיא ווו ,גרַאב וַא ףיוא ,ץייווש רעד ןיא ןעוועג

 -םיוק ןוא קידנעעז-םיוק ,קיטליגכיילג ,דימ ,לאפנאזץדאה ןרעקדאטש א

 ןוא ,ענעפָא ןגיוא -- ןוא ענעּפא ןרעיוא .ךיז טוט רימ םורא סָאוו ,קידנרעה
 סאו ולא טמוק םָאוו .טשינ ךיז טליוו ןרעה ןוא ןקוק ןֹוא ,ץייווש יד ---

 ןווא עינקרעליוט ,ליופ רעבוא טבוילב סע ;טבוילב -- ,ןידַא ךיז טכיילש

 ...טשינ רעבירעד טקדיוו ןוא ,טשינ ,זיא דימ ןוא סָאװ ,םעד טימ ךיז טשימ

 לקעלג א ןָא ךיז טפוד ,יק-רעצייווש .ןזָארג --- רעסידעדינ ןקורהנראב ןפיוא

 טראד ןוא .ָאד זארג ןעמעהא ןופ ,םיורא טמיווש ,טרָאד לקעלנ יא ,ָאד

 ּבָאק -ערעווש ,רערעווש א ףיוא ךיז טכייה ,ןסור רעטעפ רעכעלטיוד ַא

 וק יד .גנאלק-ננילק ,רעטייוו ןוא .,.קידנעעװ טשינ ,םוא ךיז טסוק ןוא

 םעד ,ןטניא ןוא ,,,רעביא טייג ןוא ןעזרעד לסיטש קיזָארנ רעטעפ א טָאח

 סָאד ןיידא ךעלקעלנ יד ןופ דענעט יד ןיא לימש טננילק ,סנסופוצ גראב

 -נרעב עקידנגָא-קידנעמיוש ,שירעפיטש ,עטלננעלשעג .ענרעבליז ,עלָאטש

 עסייוו-קנאלב עטעפדאוװעצ עניילק --- ?כייט םייז רענעי ףייא ןֹוא ..,?כייט

 סָאװ ,ךעלרעטצנעפ ענעלָאטשירק ןוא ןדָאל ענירג ענעפָא טימ ךעלזייח

 יד ןופ יא --- ןיידא טלעוװ סטָאנ ןיא יידפ ןווא ידנטכייל ,קידנכאל ןקיוק
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 -עֶג טרעוו ענאיּפ ,עכנאמ ןופ ,סיורא ןעגנאלק ךיז ןסייר ,ךעלדעטצנ ןעפ
 ןגיוו ,ךיז ןגיוװ ןעננאלקּפָא ןוא ,ןעמ טלדָאי גרעבו ערעטייוו ףיוא ,טליּפש
 טפול5 רעקידנקעמש רעד ןיא ןעמאזוצ ךיז ןעמיווש רענעט עלַא ןוא ...ךיז
 םָאד ,ןעמאזוצ ךיז ןסיג ןבראפ יד ןוא ..,רעיװא םוצ רימ ןעמוק ןוא
 -וולב רעד ,ךייה רעד ןיא זדלעפ ןיופ טייקָארג סָאד ,טייקסייוו סָאה ,סנ ;וירג
 ןוא .גיוא דאטש בלאה ןיימ טעג ווא םעלוא םעה רעביא ?טיח רעייול'בי
 --- ןציּפש-גרועב עסייוו ןווא ךעלסייוו ערעטייוו יד ןשייווצ ןופ גנילצולּפ

 א -- לָאמאטימ !טייג םערוטש רעד :גָאזנָא ןא ,רעטייווצ א ןוא לאנק א
 -םִא טייק .א ןופ יו ,טניוװ א ,ךיז טקור ,ךיז טקוה ןקלָאוו רעטקיונקדואפ

 ןעגנילק קיקערש ,ּפָאדא ןפיוק 'יק יד ...קידנעמוהב ךיז טנָאעצ / ,ןסירועג
 טקאנק ,לטיה א ןֵא ןוא סעוודָאב ךיוא ,?כעטסאּפ ןיילק :א .ךעלקעקנ יד

 ןרעוו ןטנוא ןוא ,.,שטייב רעגנאל-רעביא ענדָאמ סעּפע ,רעגנאק וא טימו ךָאג
 -יוא ןועלדָאי סָאד ,ןרָאוװעג טמוטשדאפ -- ענאיּפ יד ,טּפאלקרואפ ןדאל יד

 ןוא ּפָאדא גרואבי קידנּפעלש ךיז דימזטיוט ןוא ליופ  ייג ךיא .,.ןסירעגדעב

 רעד .ךאג עיטדראּפ ןייא ,יק יד טזָאל לצעגייש דעצייווש םָאד יו ,עז

 ןיילא רע ןיא טעּפמיא טימ ייז טּפאלקראפ --- ןיידא ןלאטש ןױא ,דעטייווצ

 ,ןגעקטנא רימ .,..רע טייג ףיורא גהואב ,קירוצ טייג ,טשינ ךיז  טלאהאב

 ןוא ,יירעמורב טימ לופ ןיא טפול יד ןֹוא ,קידנעעז טשינ ךימ רעבָא

 -עצי ןציּפש-נהעב :עטרעיילשראפ ?ּפענ ןסאנ ןיא ןיוש ,עטייוו יד ןשיווצ

 ,למיה ןוופ לובמו וא ,ץיילפ א ןוא ,לאנק רעה ןווא דוענוד רעד דו טלייּפש

 -ןנ רעצייווש סָאד ,שינרעטצניפ רעבלאה א ןיא ,רעדליּפעג א ,שיורעג א

 טסיג סע ,ןרָאוװעג םוניחג קידמעראיפ קידנעיירש א לאמאטימ זיא ןדע

 -רָאב סָאד ,לצענייש רעצייווש ןיימ ---  ןענירדנטימניא ןוא ,טקאנק ןוא
 ןפיוא טננירפש ,ּפָאק ןטרעביושעצ ןעיירפ ןטימ שטעקאנ-בלאה ,עסעוו

 םוצ טנעה עכאלפ יד וצ טנייל ,ףיורא זדלעפ קיטש א ףיוא נראכ ןופ ןקור

 טימ יו ,ןפייפ ןטימ טדיינש ןוא ,ןיירא טקעוו רעד ןיא טפייפ ןוא ליומ

 יירעלאנקעג סָאד ,ןנער-סקאלש םעד ,שינרעטצניפ-בלאה יד ,רעסעמ א

 ,רעטסיירד ןוא רעטסיירד ץלא טפייפ ןוא ,ךרודא גרעב יד ןשיווצ ןופי

 יי :רעפראש ןוא רעפראש

 !ןרעה ךימ .טזומ ריא !טעוו ריא --

 י 1914--38



 סט 08

 לע ,ם4
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 ןעגגורעלק רע ד

 ם הל בו ק מ

 ,שטנעמ ַא ,לבוקמ ןופ לָאצרעמ -- (םיל ָאבוקע מ) -- םולבוקמ

 .חלבק -ײ+ ערעל עועוגולער-שוטסומ יד ןעגרעלרעד טומ ךיז טמענרַאֿפ סָאוו
 הבושו ַא ןוֿפ רערופנַא רעד - (ע יש עי-שָאר) הכי שי-ש אר
 ס עט ַאמש -- סעכַאל
 ןוֿפ םידומלת וד -- געט ןב עגעג

 -אבעלאב עכעלגעטרַאפ וד ויב גנורענרעד רעיוו ןעמוקַאב ןגעלֿפ ןוא םורוחב עמערַא

 טָאה סָאד .ךָאו רעד ןוֿפ גָאט ןטסוטשַאב א סָאבעלַאב םענעו רעדָא םעד ווב -- םוט

 .םוטאבעלאכ וד ראפ "געט ןבעגא ןוא םודוחכ וד רַאפ . געט }

 ןעגננוושנָא עזעיגילער יד טיול .גנוקוביופ -- (ם פו גיד ס0) םי ֿפו

= 3 
-- 

4 3 = == 
 = ןי טא אָפ 6 יה } ף לה טל יד יה פל  פ אָפ 5 } } ל

 יו 1 1 7ו 4 ' טאמ 6 ש 6 ע 16 | ,0 8 7
} 

 ש ע 2 ס

 וד ןפוורגַאב וצ ןשטנעט םעד םופוגס ןוא םותינעת ןעגנערב םילבוקמ יד ןוֿפ

 .טווהטַאג

 .תוגרדמ !סעפוטש -- (ס עב יו כב) תוהו הב

 ןווז -- (ָאֿפָאראיד יו גיור כי ז) ל"ז ,הכ ר בל ןנורכז

 -עג ַא טנַאמרעד דיי רעזעגילער א ןעוו ,ךורפשוצ ַא .טשטנעבעג ןיוו לָאו קנעדנָא

 ,םענעברַאמש

 .עלעורעט 3 סָאד ,עכ םעלרעפ ױדעק טָאד )8 עו םט ש 8 ) תהו יו 8 שג

 .עקיטסייג סָאד -- (סעינכור) תויונהחו ר
 .רַאטיוט וסווטצַא ?ָאק 0 ..הברטאת ותו טצ ע ? 2

 .םוליתת ןופ ץַאז א .ןדיור ןעוט רענווב עניומ עלַא -- (..?ָא ב
 -םוח יוד -- (ש ל רו ט-ל7 עש-ערלַאמ אפ הל עט לש אול טּפ

 .עטיווס סטָאג ;עילימַאֿפ עשיל

 ןשַאו ףיוא שרדמה-תיב ןיא !א רעסַאו או טימ סָאפטנַאה ַא - (רציק) רויב

== 
 ןדוו עזעוגילער יד ייב זוא ןסע ןרַאֿפ טנעה וד ןשַאו -- ן ש א וו 0 :5

 .ץעועג רעזעוגילער ַא

 .ןעמענַאב - ןיז (גו סַא ם) גו ש מ
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 יבלעװ ןיא--טמוק סָאה (רַאַאש) רעש ןכלע װ ןיא
 ןענייז ,ןדיי עזעיגילער יד ןוֿפ ןעגנויושנָא יד טיול .טמוק סָאד רע יוט

 .תנלוֿפת יד טָאג וצ ןעייגרעד סע עכלעוו ךרוד,ןרעיוט עגעדישרַאֿפ למיה ןוא ןַארַאפ

 -לעיגילער ַא .עיצַאניבמָאק :גנוקינוורַאפ -- (ם-ו ֿפ ו ר יי צ) ם יי פו ר צ

 סעזַארפ ןוא תויתוא ענעדישרַאֿפ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ךרוד זַא ,ףירגַאב רעשיטסימ

 עג ןיא סָאװ ,(עבעלטעג) ןבַאז טמענַאב רע ןעוו ,דנַאטשוצ ַא וצ שטנעמ רעד טמוק

 .ןעמענַאב טשוינ סע רע ןָאק דנַאטשוצ ןכעלנוווו

 עזעיגילער סָאוװ ,זוליפת ַא -- (ם ע כב יד עי וע ס) ם כיד ' ו אש

 .ןסע ןראֿפ ןגָאז ןדיוי

 טיורב ןסע ןרָאֿפ הכרב ַא ןכַאמ -- ןכַא א ט-- (ע ציוטַאה) איצו מה

 - .(עציומ) אוצומ טסייה ,הכרב רעד ךָאנ ךיילג טסע ןעמ סָאװ ,טיורב לקיטש סָאד

 ףרַאד סָאװ ,תינעת ַא - (ע וו ש ט-סענָאט) הבוש ת- תינע ת

 .דניז ַא סעּפע רַאפ שינעמוקּפָא ןַא ,ןֿפירגַאב עזעיגילער וד טיול ,ןייז

 | .לנַאדעג ַא -- (רוה ר 'ה) רו הר ה

  סָאװ ,סָאד ןטסולג טשינ טסלָאז - (דיו מכַאס יול) דוטח ת אל

 יטָאבעג רעזעיגולער ַא .ריד וצ טשינ רעהעג

 ידיירפ רַאֿפ- (ָא כמ יס ףיוטימ) החמש ךותמ
 .מיוט ןרַאֿפ ןגָאז ןדיי עזעיגילער סָאװ ,הליֿפת ַא -- (ע די װ) יו די וו

 -ָאד יד .ןענוַאד ןוֿפ חליֿפת ַא -- (לע ָא רס יי ַאמש) ?לארש' עמ ש

 .קולגמוא ןַא סעּפע ייז ייב טפערט סע ןעוו ,ןדיי עזעיגילער ךיוא ןגָאז הליפת עקיז

 -עג) שוק ַא ךרוד ןברַאטש -- (ָא קה ש גי ב) ה קי ש נב ן בר ַא ט ש

 ןטסנידרַאֿפ עסיורג טָאה שטנעמ ַא ןעוו :ףירגַאב רעזעיגילער ַא .(שוק סטָאג :טנוימ
 טיוצ יד טמוק סע ןעוו ,המשנ ןייז ךָאנ תומח-ךאלמ םעד טָאג טשינ טקוש ,טָאג רַאפ

 ישוק ַא טימ וצ יז טמענ ןוא המשנ רעד ךָאנ טמוק ןיילַא טָאג רָאנ ,טווט ןייז ןופ

 ןוג יג ַאי ןוֿפ לוגל ג ַא

 .גנולדנַאװרַאֿפ -- (?ו גל י גו 1 גל ג

 -- ענלַאמ .םידיסה רענלַאט יד ןופ ןוגינַא- ןוגינ רענלַא ט ַא

 .לדוד 'ר ובֹר רעשידיסח רעד טניווועג טָאה טרָאד .טנגעג רעוועיק ןוא לטעטש א

 ,הדועס עקידתבש עמירד יד--(ספ עדו סעל ַאש) תו דו ע ס שו שש

 | . .טכַאנרַאֿפ תבש

 .ןשטנעמ ךַאס ַא ךרוד -- (ם ָא װ 'ו ר עב) ם ע ב רב

 .גנַאזעג ,קיזומ -- (ע בי גע ג) הב בב
 יו ,ןעגוַאד ןוֿפ םינוגינ עטלעטשעגנווא -- (יי נו ס) םיובנוגג-ינוס

 .דנֲא ןוא שידק רעקידמיארונ םימי ,ירדנ-ל

 .בומש ןייק ָאטשינ -- (ס א ב ן ייא) תיב ןי א

 ןָא ךיז טביוה ו סע עכלעוו טימ ,הליפת ַא -- (יירדינגלָאק) ירד נ ? כב

 | ,רוּפיכ-םוי ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא עיגרוטול וד
 יהליפת ַא - (װעקבנַאי סַאנַאשיוש) בקעי תנשו ש
 .רעגייטש רעשיבר -- ר ע גוי ט ש רעש יד יי-טוג

 הדועס עקיטכַאגוצ-תבש ַא -- (עקלַאמ עװַאלע ט) הכל מ הרול מ
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 סָאװ ,תודוס יד -- (עריוטַאה סיודיופ) הרותה תוהו דנ פה

 טגול ,ןדיי עזעיגילער עקינייא ןוֿפ ןביולג ןטיול ;:חרות רעד ןויא ןטלַאהַאב ןגיל

 ףיו רעמייהעג ַא ךיוא ,טיוטַאב ןטקעריד םעד ץוח ַא ,חרות רעד ןופ טרָאװ ןדעי ןוא

 .םונוחג --(ָאוט כַאמ ליו עש) היה תח ת לו א ש
 וד טנעויל ןעמ ןעוו ,תבש רעד -- (ע ר יש סעבַָאש) הר 'ו ש ת בש

 תרדס עקיוָאד וד .(סיומש) .תומש, ךוב ןשילביב םנוֿפ ךעלַאשעב) "חלשבפ הרדס

 ,ןעגנוועג ,עדנעגעל רער טיול ,ןבָאה ןדיי יד ןוא השמ סָאװ ,גנַאזעג סָאד טלַאהטנַא

 ,םי םעד רעבירַא םולשב ןעגיוו ןוא םירצמ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענייז יז ןעוו

 ןיז -.(ָאװַאהַא ףוצָאר יוכיוט)אב הא ףוצ ר ,ו כו ת
 ,טפַאשביל טימ טרעטסַאלֿפעג זוא טלַאהניא

 .טָאג וצ עביל - (םיוקַָאמַאה סָא װַאהַא) םוק טה תבכה א
 .ןשטנעמ וצ עבול --(ס יו 'רבַאה סַא װַאהַא) תוירבה תכהא

 .קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד -- (7 עָא ר סי לָאק) אר ש ו ל כ

 .ןַאמ ַא טָאה סָאװ ,יורפ ַא-- (ש וה א-ס עש וו א) שה א תש א

 -רעד סָאװ ,עדנעגעל עשולבוב וד טניומעג :גנַאלש -- (ש ַא בם ָא ) ש ה נ

 וצ ,םדָא שמנעמ ןטשרע םענופ יורֿפ וד ,ןהוח טדערעגוצ טָאה גנַאלש רעד זַא ,טלווצ

 םדַא .ןסע וצ טרעוװרַאפ ייז טָאה טָאג ןבלעוו ןופ ,ןסיוו ןוֿפ םיוב םענוֿפ ןכוורַאֿפ

 -"ַאֿפ רַאפרעד ויו טָאה טָאג ןוא ,םווב םענופ םכורֿפ יד ןסעגעג ןבָאה הוח ןוא

 יןלעוג ןופ ןבורט

 ,טדנעגעל ַא טוול -- (ע נו בש ַא ה ס על ָא ג) הב וו בש ה תולבג

 ןעמַאווצ תולג ןיא קעװַא שדקמה-תיב ןוֿפ ןברוח ןכָאנ (טיוהטָאג) הנוכש וד זוא

 | .קיָאפ ןשידיו ןמומ

 .םייקנגָאלשרעד ,טייקירעדינ -- (ם ע ל 8 ו ש) תולֿפש
 סאזחנא עז - (ונג וי סָא די טַא ייער) ונתדיטע ה אר

 ,ךנַאטשוצ
 .םייהנווש -- (ע י פ יי ֿפ ע י) היה פ-הֿפ יו

 .סעווג סעּפע ןָאטפווא --| יז (שעדַא ב 2 מ) ש ד ה מ

 -קַאידָאז) תולזמ ,סרעּפרעק עשולמוה -(םילַא גל ַא ג) ם ו ? ג 9 א
 .(סנבייצ

 אלול ...םיויעל םיוו) הלילל הליל ...םויל םוו
 .גָאט וצ גָאט -- ַָא ל וו ל ע ל

 .טבַאנ וצ טכַאנ

 יןעגנַאועג-בוול ןעגניז -- (ער יש) הר יש ןגָאו

 .ןיווַאב ַא זוא טָא ןוא-- (עייַארַא הע װ) הי אר אהו
 רָאלק ;ןוז יד יוו רָאלק -- (ש טבע ש ַא ק רו רָא ב) ש טש כ רו ר ב

 .גָאמ רעד יו

 ןוא טגול סָאװ ,רעפרעק רעטיוט א - (ר ַאֿפָא-ןכיוש) רפע ןכוש
 | ידרע רעד

 .ןדנוושרַאפ ,ָאמשינ זיא רע ןוא -- ( געב רו א ע װ) וגגיאו

 .רעטשרע עמַאס רעד - (ןָאשירַָאװ שיוו) ןושארו שאר

 ןוֿפ רעֿפעש -- םי נו גינ ןופ (שעדַאכע מ) שדח'מ
 .םינוגוג

 א ציוו
= 
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 .ןרעלקרעד ,ןריטנעמָאק -- ן יז (םיטַא ט) ם יי ע ט מ

 רעד ןיא -- (ָארטיזַאה-םָאל 'וא) הר מד ה םלוע ןיא

 | יננַאועג ןופ טלעוו

 .עגָאגַאנוס רעטרימרָאֿפער א ןיא ,לושרָאק א ןיא ןוח ַא - ןזח-רָאק

 -עטַאק --(װָא-דוביק סער ײזגיב) בא דוביכ תרזגצ

 םעֶד דובכ ןבעגוצּפָא טָאבעג ןזעיגילער םענוֿפ טנורג ןפיוא טרעדָאפעג שירָאג

 יי / לױעטַאפ

 הלופתת ַא -- (םימכַאר עלָאמ ?ייא) םימטחר-אל ט-ל א

 ,םענעברָאטשעג ַא ךָאנ

 יהרשּפ -- (ר עש ע פ) ר שּפ

 --(ועטמָאי עװ ס עב ַא ש יידגיב) בוט-םויו תבש יד נגב

 | .רעדיילק עקידבוט-םוי ןוא עקידתבש

 םערָא ןא ןכַאמ הנותח -- (על אק סעסָאנכַאה) הל ב ת ס נב ח

 יתואצוה-הנותח ןוא ןדנ ןייק ףיוא טשינ טָאה סָאװ ,המותי א רעדָא לדיימ

 . .ןעגנוטכַארטַאב ,ןעקנַאדעג (ס ע יָא ר י ו ה)' תו י רו ה

 .וא סע יװ יוזַא-- (עיַא װ ע ה עק) היו ה כ

 עקידנלַאֿפ יד .עיטּפעליּפע --ל ֿפ וו נ-על יו ב) לֿפו נ-הלו ח

 | .קנערק
 "מוט א :טנוימעג ָאד -- (ָאגָאלֿפאה-ריוד) הגל פה .רו ד

 | .שַאמשימ א

 .םאו-זייא -- (כ אר עק אה - ם אי) חר ק ח -ם ו

 סָאװ ,םיכָאלמ יוד -- (ָאלָאבַא כ- יבַאלַאמ) הלב ח יכאל מט

 ץבעלשטנעמ יוד ןקינויּפ ןטימ ,ןביולגרעבא ןזעיגילער ןטיול ,ךיז ןעמענראֿפ

 ,טיוט ןכָאנ תומשנ
 :ןוז םעניא ָאד :גנורעסעבסיוא :ךעלבעטשכוב - (ןוק יי ט) ןוק י ת

 .הגרדמ ערעכעה א ,ערעסעב א

 רעפרַאש א :טנוימעג :רענגעק רעװיטקַא ןא-- (ק על יו כ) ק לו ח

 | .םזידיסח ןוֿפ רענגעק

 ןועטש -- (דע טמיל) דומיל ןוֿפ ןייז (ל טא װע מ) ?לטב מ |

 .הרות ןענרעל וצ
| 

 .ןיבר ןשידיסח א וצ ץעגרע ןרָאֿפ :טניימעג -- ץ ע ג ר ע ן ר ַא ֿפ

 -ַאב סָאװ ,דומלת ןוֿפ לויט א :טַאשקַארט -- (ע ט כע סי מ) את כ ס מ

 | | | .ןגַארּפ םוכס ןטמיטשַאב א טלדנַאה

 .(יבר רענלַאט רעד) יבר רעשידיפח א-- לד ו ד ב ר

 ןשידיו ןטיול :לוק-ןעיורפ א -- (ַָאש י עב ? יו ק) הש אב לוק

 .:ןעורֿפ ןוֿפ גנַאזעג סָאד ןרעה וצ ןטָאבראפ רענעמ זיא ץעזעג ןזעוגילפר

 -לעוו א רענייא ןוֿפ דומלת ןיא גנולדנַאהּפָא ןַא -- (א ו גו ס) אי גו ס

 .עגַארפ זוא'ס-רעכ

 הענופ ,ןטש ןוֿפ וטֿפוא ןא -- (ןט ָא ס עס וו מ) ןט ש הש ע מ = -

 | יי | יי .לווייט

 -געטש ףיוא ןרָאֿפסיורא ;ןרעדנַאװסיא - |ײיז רעקיו א) וקוע

 .מרָא-ןיווו םענופ קיד
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 .ףָארמש -- (ש עי א) שבו ע

 ןוא טרעטשעצ -- (ווָאר בינע װ װערָאכ) בר חנה בור ח
 ,טריניור

 -בב דע ןעגנַאגרעד :מוורב ןבַאל א -- םע כעל רָאקיק) םחל רככ
 .םיורב ןקורט זוב ןעגנַאגרעד :טנוומעג --= םחל

 הי ךע לע מט די װָאד) םי קו י ה 5 א רש י ךל מ דו ד
 = ,ןדוו ןוֿפ גינעק רעד ,דוד -- (םָא יַאק עװ יי כ לעָא ר
 ,םרוטסוזקע

 ןאמ סא גו ב בו ב) ןגנבר הכל מ ןא 8 - תני חבב
 .םינבר ןשיווצ גונוק א ןופ הגרדמ רעד ןיא :טניימעג -- (ןָא נָא בַאר יי בל א מ

 -םוי רעדָא ןקידתבש םווב - טש נג הרו ת ן ריק טגָאז עמ
 יעווב .ה .ד -- הרות ןגָאזא ךעלנייוװעג םייבר עשידיסח יד ןגעלפ ןסע ןקידבוט
 .טווא זוא-סע-ןבלעוו א ןוֿפ טנורג ןֿפיוא ,קיטסילַאבַאק טימ טשומעגסיוא ,לוּפלּפ א
 .לביב רעד ןופ הרדס רעקידנכערּפשטנא רעד ןופ קורד

 .הרות רעד ןוֿפ חיר רעד -- (ע ר ווט ךע ייר) הרו ת חי ר
 ,תמש ןוֿפ טיוקילווח יד -- (ס עב ַאש סאשודק) תבש תשודק
 ףבושת ןופ קנַאדעג - (ע ווש ט רוה ריה) הב ש ת רו הר ה

 .דנוז ענעגנַאגַאב א ןבעגראפ לָאז רע ,טָאג ייב ןטעב !:ןָאט

 רעכעה ךָאנ טשינ ביוא

 רו מע 2 ר ע ד יד ןוֿפ רעריֿפנָא ןא ,דוו רעטוג רעטסוװַאב א -- ר ע וו ָא

 ,םידוסח רעװַאלצַארב בווהנָא ןט-18 ףופ .ץראהנרעטש ץרעה-ולתפנ ןב ןתכ
 ,הו ןס09

 ןוא ןעלדנַאהַאב סָאװ ,םורפס ענעדוושראֿפ -ד (ם יק פיו 8 םיק סוּפ
 .ןצעזעג עועוגילער עשידוו יד טסעֿפ ןלעטש

 קונַאלד רעד ןוֿפ טיירב יד -- חפט ןוֿפ לָאצרעמ -- (םיכ ָאפ ט) םי חֿפ טי
 ,(סָאמ סלא טנודעג םוטרעטלא ןיא)

 :ןדוור ןתעב (ר ו ב יד יי ד עק ךָא ט) רוב יד יד כ ךו ת
 טרָא ןֿפווא ָאד

 -מלת ןופ ןעמענ -- (םי רָא דע ג) םיר דג ,(ןלובכ) ןילרו ה
 ,ןטַאמקַארּפ עשוד

 -עוגולער רעשידיו א -- ל געב יד ףיוא רע סא וװ טס יג עמ
 ייטשפיוא ןכָאנ ,(רעסַאוװ-לגעג) רעסַאװ טומ רעגניֿפ ץיּפש יד ןסיגּפָא גהנמ רעו
 .ףָאלש ןופ

 רעד -- (םיומ וו טשי נו לָא ה וינ) ם םו תׁש נו 5 ה ב נ
 .טרעדנוווראֿפ ןוא ןקָארש

 טסיומוא בלַאה -- ((ם עני כ וצ ָאכ עב )) םכו ח י צ ח ב
 .ןכַא-בוטש - (ס ו א ב ײל ק) תי ב יל 11

 ןצפ יע 8 =!
 יש

 .גנוטכיד עועוגולער טרַא ןומ א -- { 4 -=8 2 8

201 



 (עלָאלק) הללק יד

 .גנורירַאב ,גנווצַאב :ָאד - (ע ס א מו א-ע ג א מ) אש טו עג מ

 .קוצּפויל טימ רחסמ טרוֿפ סָאװ ,רחוס א -- ר ח ו ס ר ע ק ס פ ייל א

 / .ןעמיטשַאב - ןיז (ליב גאמ) לי בג מ
 -ַאמסיוא ,ערעהש רעייז - (ךד ערע פ ס אד יו װ א) ךרוּפ תדובע

 | .מעברא עקידנרעט

 ב ' ה יו ב ר ע י' ה יו

 ַא ןעוועג זוא סע ןוא-- (ר עק יו ב

 ,ןלייצרעד ןופ םרָאֿפ עשיּפע-שיל

 ע י' הרי ַא װ) "ר ק

 ןעוועג זוא סע ןוא ,טנוו

 .ןשרָאֿפפיוא -- ןייז (שעריודע רו רעקיוכ) שרודו ריקו ח

 יי י יי ' ז .ןגערפסיוא

 ,רערעווש א ןרָאװעג ןגָארטעגסיורא - ןרָא וע ג(רעזגי נ) רזגנ

 | | .לווטרוא רעברַאה ַא

 : .רעקנַארק-טיוט -- (א רע מ - װי כש) ער ט ב י כ ש

 -סווא ןא ךאלמ א-- (לעיוגאה-ךעל אמ) לאו גה ךאלמ

 ' | 'ו טרעזוול

 ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ

 סנפאקוצ ססוג םייב

 - (םינָאש עמ א ק עװ עמ א קי מ) ם יי נש ח מט בו ה מט כ מט

 0 | .ןוָאי ךס א ןוֿפ

 הלופת א ןיא ךיז טקידנעראֿפ טרָאװ םעד טימ .רענווא -- (ד ָא ב ע) ד ח א

 -עּפס א טימ "דחאפ םעד ןגָאז רענװַאד יד .רענווא זוא טָאג זא ,םעד ןגעוװ ץַאז א

 | .ןגווצעצ ,וורשעגסיוא ןלעיצ

 .לוטש סטָאג :טניימעג -- (ד ע װָא קַא ח- יי סי ק) דו ב כ ח אס כ

 ןדוול -- (ָאװַאהא לעש םירווסעי) חבהא 5ש םי רו סו

 | .נֿפַאשביל ןוֿפ

 | .טלַאּפש ַא ;ברעשטש ַא - (ע טי גע פ) ה מ ו 5

 :(סע מע) "תמ א; טפירשפיוא רעד טימ ה ' ה י ד

 -- (ענומע) "הנו מא. ט פיר ש פיו א וע ד טי 8 ה י ח יו ד

 ןַארַאפ זוא למיה ןֿפווא זא ,טלייצרעד טרעוו "תולביה יקרּפ, ךוב-הלבק םעניא

 ןופרעד ןסייוו -- .תמאק ןביושעגנָא גָאטיב זוא ריא יוב ןרעטש ןפיוא ,חיח א

 ןבירשעגנָא ןרעטש ןֿפיוא ריא ייב זיא טכַאנויב ןוא ,גָאמ ווא סע זא ,םיכאלמ וד

 י"ןנומא,

 :ןשישטייד .ןןוא ןשיויוצנארֿפ ם עגופ) ןט סע רט

 .ןטנעמו זָאּפ ---

 יד יוב ןביולגרעבא ןא -- ...ן ב יי ר ש ר א פ |וא ...ןע מוק

 יד ןוֿפ תומשנ יד למיה ןפווא ףיוא ךיז ןבייה טכַאנייב זא ,ןדיי עזעיגילער

 .ןָאטעגּפָא גָאט ןראֿפ ןבָאה ויז סָאװ ,טרָאד ןביורשראפ ןוא עקידנֿפָאלש
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 זײ טאג זַא ,ןרוו עזעיוגולער יד יוב ןביולגרעבַא א קיד ר ו מט ז ו א יי וו
 יע

 לּפמעט רעקילָאטַא רעד) שדקמה-תוב סָאד זא ,טזָאלרעד טָאה רע טָאװ ,הטרח טָאה

 !דעו ןוא .ןרעוו ןבירטראֿפ ןלָאז ןדוי יד ןוא רע בורח לָאז (םילשורי ןיא

 / .םיורעד טָאג טנוווװו גָאמ
 -ולער סָאװ ,תוליֿפת יד :טניימעג ָאד ןטכַאנ עבלַאה -- (ס ָאצ ב) תו צ ח

 .םכָאנ רעבלַאה ןיא ןגָאז ןדיו עזעוג

 םענעגווא ןמוול - וו סצ א סא א ד ?א) וטצ ע תע ד ל א

 .טייקכעלטרַאװטנַאראפ רענענווא ףיוא זדנאטשראפ

 ;גולעטשרָאפ רעד טיול -- לג 7 8 רָאּפ רעטשטרהע רעד טי מ

 ,לגולֿפ רָאּפ וירד ךאלמ א טָאה ןדיי עזעיגילער יוד ןופ

 .?לארשי עמש? רעורֿפ עז -- ...ע מ ש

 טנכער - ספר עפי הע גר ע בוא טש 'נ לג עג 'ד ןד װ גש
 ,ךנוז א ראפ ןדיי עועיגילער יוב ךיז

 .טמיווס ,דניזעג-זווה ,םיול-ףיוה -- (ע י לַא טא פ) א י ל מ ּפ

 רָאי עטוג ןביז

 +ב ןייאע װ יײצ ידי ןייא) ָא ןיאו אצוי ןיא

 .ןיירא טשונ טמוק רענייק ןוא סוורא טשונ טםווג רענויק

 .לטַאלַאכ א ןַאד - ר ע צ גע מ ש

 4 יי"?

 .רָאדנעגעל א -- ('װַָאנַאה והַָאול ריוא) איבנה והילא
 ןמווצ וד : א טבעלעג טָאה סָאװ ,אובנ א ,לביב רעד טיול .שזַאנַאסרעּפ רעשולביב

 -ושעג אובנה ןהולא טרעוו רָאלקלָאפ ןזעוגולער םענוא .םַאהַא גוניק ןשודוו םענוֿפ

 ;סאעהוצסורא טקיש טָאג ןעמעוװ ,חולש סלא ךיוא ןוא רעוט-רעדנווו סלא ,טרעד

 .ןשטנעמ ןכעלרע ןוא ןעמורֿפ תמא ןא טוונ א ןוא

 פעלע ?דוװאהעל) תולדבכה פלא הלא ?לידב חל

 :סע טייטַאב ַָאד ,לָאמ רעטנוווטמ טנויוט ןדושוצּפָא -- (סעלָאדװאה ייֿפלא

 .ןבוולגראפ טשינ וליֿפא לָאֿפ ןייק ףיוא ךיו טזָאל סע

 ןַאמערָא רעסיורג א - (ןיוירװע ער ינָא) ןויב או ינע

 ןַא ןוֿפ רעטעּפשּפָא ,רעכַאלפָא - (ש ָאר על גע יו ל) שר ל געול

 | .ןַאמערַא
 .יו יוא - ןייכעב רעש אב) ן כב ר ש א ב
 ןעוו ,טצונַאב טרעוו "הרוטּפ, טרָאװ סָאד .שםיוט - (ע ר ) ט 9) ח ר ו ט פ

 .ןשטנעמ םענעעזעגנָא ,ןעמורֿפ א רעייז ןופ טיוט םער ןגעוו ךיז טדער סע

 יט ווו םנו יוניוד א ךורָאב) םוי םוי 'ה ךו רב

 | .גַאמ ןדעו טָאו ויא טשטנעבעג

 .ךלָאגנוג ,דלָאג ןוור -- ר יו חָאט װָאהָאו) רוה ט ב הוד

 סָארו ,ךַאז א רעדָא טלעג עמוס א :גָאלניא ןַא - (ןד ָאק י פ) ןו דק פט

 .ןסוחמַא םוצ ןרָאװעג ןואלעגרעביא זוא

 טלעג טָאד ןעמעוו ,שטנעמ א -- (ן דָא פו פ א ב) ןו ד ק 9 ? : 3

 | .ןטיה וצ ןרָאװעג ןבעגעג זוא ךַאז יד רעדָא

 -ווא רעד - (על יימ-ל עש-ןדסעב) הלע מט לש ,יד-תויב

 .םכירעג סטָאג ,טכורעג רעטשרעב
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 ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא

 .מייהטמיראב א :ָאד - (רע װָאד-םע ש) רב ד ם ש
 טי 3 שטנעמ א ,שטנעמ רענעמונ ץגנָא ןא :םנוומעג ַאד === (ש ע ו) יש ו

 .רַאֿפ לעוצעּפס ןופ הצמ -- (ע רו טש-ע צ ַא ט) ה ר ו מ שה צ מ
 | .ךוז ראֿפ ןקַאב ןדיי עמורֿפ סָאװ ,ץיווו ןטיורג

 ן?יליוה ןטימ -- (ש עד יו קא ח-ר או רע ב) שדוק ה חו ר ב

 ,םסייג
 וולעש םעהָאל (װויוט) וארהבנ אלש םה7 בו ט

 .ןרעוו ןֿפַאשַאב משינ ןלָאז יז ,רעסעב -- ( וָא ר בב
 .רעיורט ,טעמוא -- (ס עוו צ א) תו בצע
 רעדניק-חרות -- (ער יו ט יינב) הרו ת י נב
 .ןדַאנ-- (עינודענ) אינודבנ

 .םישמש ,םונזה ,םינבר ףיוא תואצוח -- (ש ַא כַא ר) ש " ח ר

 .געוו ןכיולג ןפיוא ןריפ ,ןענרעל -- ןיז (ךיר דא מ) ךי ר ד
 | | .תעב -- ד 3 ד ע וו

 ןוֿפ טלעװו יד - (ןעיטיוד אה םעליוא) ןויטדה םלוע
 .עווַאטנַאפ ןוֿפ ,ןעמוורט

 -נעטשנָא ןייק טשינ --(סענוגע מט סעדימ) תונוגנמ תדי מט
 .ןמיז עקיד

 , ןגוולרָאֿפ -- | מו כה

 .הצע ןָא ךיז ןטלַאה -דיו יו (ץעאיסי מ) ץעו ת ר
 -וקמיב ןייק עסָאנ יול) ונמוקמב ןכ השעי אל

 .(רעטרע ערעזדנוא ןיא :ךעלבעמשכוב ) ודנוא יוב ווזא טשינ טוט עמ -- (ונוומ

 -ִא אל ווא װעקנַאי) ןב לו בק עי מ המ הש עט י ד

 -עגּפָא טָאה בקעי זא ,םעד ןגעוו עדנעגעל רעשילביב א ףווא ךיז טציטש --- ע 2

 ערעגנוו סנבל בוווו א ראפ ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןנבל ייב ךעטסַאּפ סלַא רָאי ןביז טניד

 ןבעגעג ןבל םיא טָאה ,ןעגנַאגעגסיוא ווא ןימרעט רעד ןעוו רעבָא .לחר רעטכָאט

 םָוא וצ טַאהעג טָאה בקעי זא ןוא .האל ענווז רעמכָאמ ערעטלע יד בייוו א ראפ

 טוט עמ :טרעֿפטנעעג ןבל םיא טָאה ,טרַאנעגּפָא םוא טָאה רע סָאװראֿפ ,הנעט א
 ןכ השעי אֹל) רערעטלע רעד ראפ ערעגניו יד ןבעגוצּפָא זדנוא ייב סניוזא טשינ
 םיא ייב ןעניד ןבולבעג זיא בקעי .(הריכבה ינֿפל הריעצה תתל -- ונמוקמב
 .ןעלחר ךיוא בייוו א ראפ ןעמוקַאב רע טָאה ןַאד טשרע ןוא ,רָאי ןביז ךָאנ

 ןוא -יונַאַאש קַאכדַאח סַאש עב) יב אש קח דה תע שב
 | .שרעדנא ווא טיונ א ןופ טנעמָאמ א

 ןוֿפ םירג יד - (י'ורשָָא דיו װק סע) ורשע דוב כ ת א
 | | | | .טוטכייר ןייז

 .טרעדנוה ףנופ -- (ס עי מס יי ה) תו א מט 'ה |
 | | .ןיימ ןטימ -- (ע לָא װ א ק ע ב) ה נ וו כ ב
 | .ןיילא ךיז ימַאב -- ָא כ ע מ צ ַא ע ב א ג אה ך טמצ עב עג ח

 סָאװ ;ןאא -- (ורוב'הדעב דייטיוא) ירובדב דמוע



 .רענעק-הרות -- (ע ר יו ט -ןע ב) הרו ת ןב
 .טכענ ןוא געט -- (ס יו ל ײיל ָאװ םיטמָאיו תולילו םי טי
 װ ער יוט אה לא) הדובעה'לעו החרותה לע

 יה .םָאג ןענוד ןוא הרות ןענרעל םייב -- (ַאדיו װַאָא ח
 ,טביולרעד זוא סע סָאװ -- (ר עט ע ח עב) ר תי הב |

 . ןטָאבראֿפ זיא סע סָאװ - (רעסיעב) רופיא

 ,טכַארּפ ַא -- (ר ַא ד ַא ה) ר ד ה
 ףנוומעג :ןויצ ןוֿפ רעטכעט - (ןיווצ סיוגנב) ןויצ תוכב

 .רעטכעט עשידוו
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 .סטכַאנוצ תבש -- (ס עבַאש עצָאמ) תב ש ואצומ
 ,שודוו ףווא הלוֿפת א -- (ם ַא הַא ר וו א) 2ם חרב א ןוֿפ טָא 2

 .טנוָא ןיא תבש רעוופ ןדניצנָא ןראֿפ ןגָאז ןעיורפ עזעיגילער סָאװ
 :טנוומעג :טולב ןוֿפ טפַארק יד -- (ם א ד אה ךע יו ק) םדה הובכ

 .םולב סָאד ךוז טליּפשעצ סע
 | | .קידנעוצוצ -- שי מע :ראֿפ
 ןגָארטעגרעבוא :ךעלבעטשכוב -- (טוב ג-גו טא ם) לוב ג גו ש מ

 .הסנרּפ ןיוז ןעמונעגוצ :ָאד .ןצענערג יד

 ייוק ןיא - (ד אצע װ ןֿפ ווא םרשעב) דצו ןפוא םוש ב
 .משינ לַאֿפ

 ילער ךרוד טצונאב טרעוו !ןברָאטשעג - (ק עלַאט סוב) קל ת סב
 קסענעעזעגנַא ,ןעמורֿפ א רָאנ ןופ טיומ םעד ןגעוו ךיו טדער סע ןעוו ,ןדיי עזעיג
 ,ןובר א ,בר ןטוורג א :ןשטנעמ

 --(ןע יוד סעלע װ ןיד סעל) ןייד תילו ןיד תיל
 .רעטכיר ןויק ָאטשינ ןוא ץעזעג ןייק ָאטשונ

 טָאה הרות יד -- (ו נָא ל ָא וי צ ָאריוט) ונל הוצ הררו ת

 ,חליֿפת עקואירפרעדניא ןא ןוֿפ -- ...טגָאזראפ זדנוא

 .םוניהג -- (על עק א ה 5 א ק) על ק ח ףכ
 .ןימלע-תוב -- (םו אבא ה- סיי ב) םייח ה-תיב
 ומוול ןמווט א ןשַאװּפָא ןופ רודעצָארּפ יד - (ע ר ַא הַא ט) הר ה ט

8 

 ןבָארגַאב ןראֿפ לַאוטיר ןועיגילער ןשידיי

 טשער ןייק :טניימעג -- (ט יל ָא פו א ד ירָא ס) טול פו ד י ר ש
 ,ןמוס ןייק ןוא

 רעכאמנצנוק רעד

 .ןסולשעגּפָא ,ןסירעגּפָא - (עולב- עורק) עולבצב-ע

 .דלוב סטָאג -- (םיקיולע םעל עצ) םיהול
 ראפ -- (ָא דיי ָאװ לָאה ָאק ינֿפיב) הדעו לחק ינֿפב .הטפ ראפ סָאװ ,תבש רעד -- (לדָאגַאה טעבַאש) לוד גה תב ש
 ..קולבנגיוא ןייא ןיא -- (ןירוא ףע ר עה עק) ןיע ףר הכ
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 .ןעוועג טשינ וװ ךיילג -- (ָא י ָאה יול עק) היה ה אל כ

 .רעכַאמפושי - (םימוטראכ) םי מו טר ח
 אמ) "ה נתש נ ה מ; -(ע ש א ק) ָאושק עט פני 8 י ד

 ץעמע לָאז רדס םוצ תסּפ = עזעיגילער יד ווב גחנמ א -- (ָא נא ט שי ב
 :רעטרעו יד טױײמ ןָא !ךיז ןבייה עכלעוו ,תוישק ריֿפ ןגערֿפ רעדניק יד ןופ
 | . ,חנתשנ חמ

 מנוויֿפ יד ;ןויצ ןופ שנייפ יד -- (ןעיצ עגיוס) ןויצ יאנוש
 וי | .ןריו ןופ

 "אפ תוצמ ףיוא טלעג -- (ןט  כסעָא מ) ם'וט י' ח תוע מ

 יי ,םיילעמערַא
 רָאג א -- (ם ַא דָא װ ר ָא סָאב ס א נט א מ) םדו רש ב תנתמ

 יי .ןשטנעמ ןוֿפ
 .רעקיטכרָאפסטָאג א -- (ם ו א מ ָא ש - יי ר עי) ם ו מ ש א רו
 ץסידבוש-םוי -- (װ עט מָאו סא כ מי ס) בו ט- םוו ת חמש

 | ,רוירפ
 ,טָאװ ,גָאמ רעד - (םיארצימ-סאיצעי) םיר צ מ תאי צי

 מיירֿפאב ךיז ןוא םירצמ ןוֿפ ןעגנַאגעגסיורא ןדיי יד ןענייז ,עדנעגעל רעד טיול
 | ,טפטשטכענק .ןוֿפ

 ,ץלא טגיולעגסווא זיא סע ןכלעוו ףיוא ,רעלעט א - (ערַאַאק) הרע ק

 .רדס םוצ ךיז מרעדָאפ סע סָאװ
 ןוא ןענמיה ,סעדנעגעל ןוֿפ גנולמאז -- ("ס ע ד ָא ג א הפ) תו ד ג ה

 | ,רדס םוצ חסּפ ןגָאז ןדיי עזעיגילער סָאוװ ,תוליֿפת

 לזעלג סָאד

 .הירב רעכעלרעדנוװ א -- (עָאל פו עיר עב) האל 8ֿנ היר ב
 םירָאװדאה ןָא כייה דא) םיעיגמ םירבדה ןכי'יה דע

 | ,מכיירגרעד סָאד טייוו וװ -- םואיוגאמ
 רעד ייב ,ןָאטעגנָא םרעוו סָאװ ,לרעגנוֿפ א -- לר עג ני ֿפ-ןי שו דק

 .עינָאמערעצ-הּפוח

 | יטפוווַאב יװ -- סאורעיע ק) עו די כ
 .רעיוענווא ןא - (סאנכינע װ עציוו) סנכ נו אצוי

 עסיורג :ןרַאה-הכולמ -- (תהו כ ל א םט- וי רָא ס) תהו בל מ וי ר ש
 | .עט;מַאַאב-הכולמ

 .טָאטשטּפיוה - (ָאכול טַאה ריא) הכול מה רויע
 (ביוט ןע מעשי מס םייש וויוט) בוט ןמש מ םש בו ט

 ,תלהוקפ ןשילביב םענופ ץאז א .בלַאז ןטוג ןוֿפ רעסעב זיא ןעמָאנ רעטוג א --

 .ןלמח המלש ןוֿפ קרעוו סלא טנכעראפ עיצידַארט רעזעיגילער רעד ןיא זוא רעכלעוו

 -- בו ט ר יו סו יא ה ד א צ ל א) בוט רתויה דצ לע
 | .ןפווא ןטסעב ןפווא

 ער -- (לָאד רָאֿפָאעט ימיקע מ) לד רֿפעמ ימיקמ
 ןביוהרעד קרַאטש זיא רע :טניימעג ָאד :ביומש ןופ ןַאמערָא םעד ףיוא טבווה סָאוו

 .ןרַאװעג
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 ןוֿפ - ךעל עמ אה ינפ וואורי מ) ךלטה ינפ ואוהרמ

 .גינעק םוצ טנעַאנ טויטש טָאװ ,שטנעמ א :טניומעג ןגונעק םעד ןעעז סָאװ ,יד

 -.(םעלווָאב רעויובכב לַאגלַאג) םלועב רווה לגלג
 ,ךיז םיירד טלעוו רעד ףיוא דָאר יד

 סע יװ - זויא (ם אליו א ר עד יי ס) םלוע רד 0 ר עד ידו

 .טלעוו רעד ףיוא ךיז טריֿפ

 יונ עד טק הוו ל פו הו
 ,ףיוא םויטש רעד ן

 ,םעד ןגעקא - (עז סאמועל) הזו תטועי

 "תןלספ טכַאמ תולד , ןטייקרַאבגוטסוא - (ס על 0 אפ) תו ל ס

 .םשינרָאג וצ ןיוש ןעמ גווט ,ןצבק א ויא עֶמ זא :טויטַאב

 .ןןעוועג זיא סע ןוא -- (' ה וה א װ) וה יד

 -:ורגַאב ,קורדסיוא רעשידומלת א -- (ערָָאצ) הרצ א ויא ,יהיו וװ

 .תורצ ןגעוו ןליוצרעד עכלעוו ,לביב רעד ןוֿפ ןעלטיּפַאק ייר א סָאװ ,םעד ףיוא טעד

 | .יהיו; טרָאװ ןטימ ןָא ךיז ןבייה

 -- װ ָאָא רָאה יו ל קי צ יה יק) בער ח ול קיצ ה י כ
 .רעגנוה רעד ןַאמעג םענ א םיא טָאה סע זא

 רעד -- (ם ָא ק עז ע װ ל יי גיזו

 -.(סיולַאק ןָאט ייד םישָאבנ) תולק ןתעד םישנ
 .קינווטכיייל ןענייז ןעיורֿפ

 --טיופָאו ם ו נָא פ ר ע רו יי ס עב) תו פ' םי נפ ר ב ט ב
 | .ןעוסיוא ןכעלבול א טימ

 ןשיערבעה םענופ גנוצריק) (סיולאעק) תולעב
 ורעטשנגרָאמ רעד רָאג יו--"רקובה תולע 22 קורדסיוא

 | .גָאמראפ ,ירפ רָאג --(ןיגפיוא טע וו
 .קוקכרוד -- שי וו ע ר

 ָארט ןגעלֿפ ןרַאזוה סָאװ ,טצוּפַאב ןרעדעפ טימ ,למוה א -- ר ע וו י ק
  עגדווָא :טנוו מעג ָאד -- (ך ַא ר יו ב עש -י' מ) "ךר ב ש י ם;
 הווא דשח א --- (ם ו ריש ק הב דע שי ו כ) ם וו רש כב דשו ח

 | .עקידלושמוא
 רעקיבלעז רעד ןיא -- (ַא ג ע ר א ה !וטיועב) עג ר ה ותו אב

+ 

 ,םונומ
 הרועפ א -- (װ עט טָא יה ערװ עט שי ם) בו ט- םויו ה תש מ

 קידבוט-םוי ויא'ס ןוא טקנירט עמ ,בוט-םוי ןוא

 ןייק ןָא ,ײרֿפ -- םול ק יול עב ר עט ָאפ) םול כ אל ב רוט פ
 .טשינרָאג טימ ןעמוקעגּפָא .ךַאז םוש

 .ןביוהרעד -- (ָאלוד גיל עליוא) הלודגל הלוע

 .ךַאז עטיורג א --(ל וו דָא ג רָא װ ָאד) לו ד ג ר ב ד

 ,לטקעו א - ווי ו כ - רַא מש) בו ח ר ט ש א

 םיא טעוו סע זא :טניימעג - (ךַָאיװרַאיעשקיל) חיורי שכל
 .טלשג ןיא וירֿפ ןייז

 ףיוה רעכעלניניק - (סו בלַא טַא ה--רַא צַא כ) תו כל םה ר צ ח
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 עפעלגינס -- (סוכלַא מַא ה ריר סי ק) תהו כל מה יו ר תכ
 | | .ןעניורק

 לאופ א ,קעלֿפ לצופ א-- (ָא מו גפ ץע מע ש) ה מו גפ ץ מ ש
 - | | .ןורסח

 .פמעטש-הכולמ -.(סובלַאמַאה-םעסיוכ) תוכנלמה םתֹוח
 ,םינונע עלוװוצ -- (ס יו נע טָא מ יי ניי ד) תונו מט מ י נוי ד

 יב .ןמעצָארּפ-טלעג
 .םינינע עלענימירק - (סעשַָאֿפעג ייניד) תוש ֿפנ-יני ד
 --(גיורַאה עלוא די מש ַא ה על) גור הלו די ממש הל

 יה | .ןענעגרהרעד ןוא ןטָארוצסיוא
 רעד -- וו קיעב עוע װ יוק עב עד) ה כב הזו הכב הז |
 - .ווזא טנָאז רעֶד ןוא יווזא טגָאז

 עיונעג א -- עש ירד עװ עהויקבכ) ה שי רד וה ר ' ק ח }
 .ננושרַאפסיוא

 .לעפַאב-סגנוריגער א -- (סו בל א מ ר א װע ד) תהו כל מ ר ב ד
 ,ןלויטרוא ,(קַאסּפ) "קט9. ןוֿפ לָאצרעמ -- ( י ק ָא ם פ) ם ' ק ס פ
 גבור סגניגיק םעד - (ךעל עסטַא ח סַאַאבַאט) ךל מה תעבט
 ,לשמנ םוצ ןכולגעג -- (ל ש מ געל עמ יוד) לׂש מט נל ה מ ו ד

 ,ןרורטסולוא ףרַאד לשמ רעד ןכלעוו ,קנַאדעג םעד וצ
 | ,ןצוּפַאב םוצ ,ןגעוו טייקנייש ןוֿפ -- (י'ונע ס) יונל
 יד ןצוּפַאב וצ -- (ע סיי מאה רודיהעל) הש עמ ה רוד הל

 | יי | גולויצרעד
 .טרָא סיורג א -- ? ד ָא ג - םע קָא מ) לודג םוק 'מ = |

 :שטנעמ וצ שטנעמ ןופ -- (שוא ופומ שוא) שוא יוּפ מ שי א
 | | .לוומ וצ לוומ ןופ

 רַאדנערַא רעד

 וי .סעדַאטס -- | ט 8 ַא ש ט ר ע ה
 ןבעג :ָאד ;טנַאה ןיא טנַאה ןופ -- (ד ַאיע ל דַאיע מ) דיל דימ

 | .טיילעמערַא יד טקעריד תובדנ
 - עק שוּפ-(סעכַאה אב עהומ) סנה לעב ריאמ

 ןעניווו סָאװ 1 ,ןדוו עמורפ יד ראפ תובדכ /טבוולק עמ רעבלעוו ןוא ,עקשוּפ-הקדצ א
 .ענוטסעלַאּפ ןיא

 -- (ָאװוש כב א וו ָאו נצ ָאש וא) הבה ׁשהו העונצ הש א
 יי | : .יורֿפ עקידובכב ןוא עקידהעונצ א

 -רעבייוו ,לביטש-רעבייו - (םישָאנ סארזע) םישנ תרוע
 יי | .שרדמה-תוב ןוא גנולווטּפָא

 .ןעקנירט ןוא ןסע -- (עוט שוא עליכא) הותשו הליבכא

 - ףעיצרעד - ןײו (ךענַאכעמ) ךנח מ
 .ןעוועדָאהסיוא - ן יי ! (5 ד א גע מ) לד גמ
 ָאריוטעל) םיבוט ם יש עט לו הּפו חל ו ,ה רו תל

 רעד וצ ,ןענרעל הרות וצ .-ה (םיװיוט םיסיימעלוא ,ָאּפו כעלוא
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 עועוגילער-לעגָאוצידַארט א -- ןטַאט עטוג וצ ןוא ( ןבַאמ רגותח) ןרוֿפ הפוה
 .ןוז סרעדנוזַאב ,רעדניק ןוֿפ גנויצרעד רעד עגו ב עלומרָאפ-שטנוװ

 .רעלדנעה-ףרָאד רעקידנרעדנַאװ - ר ע יג
 .םמוג סָאדלַא -- (װו טל ָאק) בוט ב
 ןֿפוא ןשורובג א ףיוא -- (רובגאה דאהי עק ) ריבגה דוכ
 ןגונעגראֿפ טָאה -- עג רוט לבַאק עמ) גונע ת לבק מ
 גונעגרעביא -- (ר עס וו הע רו ייד) ר תוהו יד
 .זדנוא -- (ש ול וו פ ןו ֿפ) עפ מ ע ק
 .ןעגנורפש -- | פי ה

 .ןטלעש - ן| כולל 8

 וי - .עקנַאל -- עוז י װ

 .ענילרעב ,עװטַארט--(ךייט ןפווא ץליהעג) סאפ העסעמ
 .תבש ןוֿפ םענֿפווא -- (סעבַאש .טעלָאבַאק בש תל ב ק

 | .תולופת עקיטכַאנרעדפווא קומוורפ
 ?ןוָאר , טרָאװ עטשרע סָאד ,לופש- -רעטרעו א -- בר םוצ װָא ר ןוֿפ |

 וירא :ָאד טיוטַאב

 .רעטכור -- (ט עפ וו ש) ם פו ש

 .ןַאמ םעד ןטַארַאֿפ טָאה סָאװ וורֿפ א -- (עט וו ס) הטו ס
 םוצ ןרעוו ןֿפורעגֿפוא -- (עריוט עליוא) הרו ת ה לו ע

 ןעמ טֿפוה חרות רעד וצ .בוט-םוו ןוא תבש שרדמח-תוכ ןוא הרות יד ןענעוור
 .ןעמָאנ סרעטָאֿפ / ןוא ןעמָאנ ןטוול ףיוא

 לָאז -- עו ל ַא ס

 .רישעג ענעדלָאג רעדָא ענרעבליז ףיוא טווטש סָאװ ,עבָארּפ וד -- וו ו ר ּפ
 .רעטקַארַאכ ןטוג א טומ שטנעמ א -- (ויוט גע דע ם) בו ט גד מ

 ךעלהשעמ

 דנַאל-ץעגרע ןיא ןדירפ רעקיבייא רעד

 ,ךעטסַאּפ -- ט ר ע ה

 | .ןטנַאק ,ןדנַאר -- ר ע ד 2 ע ר

 .טכַאדרַאֿפ טימ ,דשח טימ - ש הא וו ר ט טו מ

 ,היח -- ר וה ט

 ,סעמסַאפ ,רעקיטש -- | צ ע פ

 רעיוהדליב יד

 -רעדסיוא ענלצנווא -- (ע לו גס יוד יי כעי) הלו גס י די ה ו

 .עטלייוו

 טנַאילירב רעד

 - ןכָארקעג ר ע טייל ןֿפ וו א ןעכנרהוז ם יו כא ל מ ןע וװ
 קורדסווא רעד .תורוד ע בעלשטנעמ עטשרע וד ויב ,סנטווצראפ רָאג :טנוומעג
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 ,"בקע'; רעטָאֿפרואא םעד ןגעוו עדנעגעל רעשילביב רעד טימ ןדנובראפ ןיא אפוג

 למוח ןוא זיב דרע רעד ןופ טייג סָאװ ,רעטיול א ןעזעג םולח ןיא טָאה רעכלעיו

 .רעטייל ןקיזָאד םעד ףיוא ּפָארא ןוא ףיורא ןגייטש םיכאלמ ןוא ,ןיירא

 .טָאג וצ ןעניד --- (עריוב אה סאדיו װא) ארוב ה תדובע
 ,טָאה טָאג סָאװ ,ןטָאבעג ןעצ יד :טניימעג .ךיא -- (' כיונָא) ו בנ א

 יוד .ונוס גרַאב ןֿפיוא ןהשמ ךרוד ןדיי יד ןבעגעג ,עדנעגעל רעשילוב רעד טיול

 -וולע עװַאהעי וכונָא) .ךיהלא הוהו יכנָא; רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז ןבייה

 -ָאק ָאכַא יי ר על ָא ט װ ַא הַא עװ) ךו מ כ ךע ר
 ןיא סָאװ .,טָאבעג א .ןיילא ךיז יוװ דניירֿפ ןייד ןבָאה ביל טסלָאז י

 | .(18 ,אזא ,ארקיו) לביב רעד ןיא ןאראפ

 ּפָארא געוו ןופ

 . יסולש ןוא-בווהנָא ןַא ,"טָאג טביולא - (ָא יו לע לא ה) ה יו לל ה

 .םיליחת ןוֿפ ןעלשיּפַאק לוֿפ ןיא טרָאװ

 קרעװ עשיטַאמַארד

 רעטסעווש

 (ילוק ָאמלאעד יוניוב 'יר) היל ו כ ה טל ע ד ו נו ב ר
 ' .(טָאג) טלעוו רערָאג רעד ןוֿפ רַאה --

 .רעטומ רעד וצ גנוטכַא - (ם וו א דו ב 'ק) ם א .דו ב וכ

 | | ,םטוג א -- (ןיוח) ןו ה
 .ךַאמּפָא רעקיֿפיולרַאֿפ -- (ם י קָא ר פ - וי שָאר) ם וי ק ר פ וה ש א ר

 ,הלכ-ןתח ןשיווצ ךַאמּפָא רעקיֿפיולרָאפ רעד ןדיי עקילָאמַא ייב ןסייהעג טָאה יוזא

 ןוא לָאמ-סנק םענוֿפ ןימרעט םעד ןלעטשנויא ןיא ךעלכעזטפיוה ןענַאטשַאב זיא

 : ."םיאנת; ןביורש ןופ

 ראֿפ קנעדנָא םלא ןָא טדנוצ עמ סָאו ,טכול א -- ט כ י 5 - ה מ ש נ

 | .םענעברָאטשעג ַא !

 .ןרָאֿפּפָא ןראפ רעביא טזָאל ץעמע סָאװ ,הנתמ א -- ע יוי' ד א

 טריֿפ סָאװ ,רעד -- (}שו ד ק ר יידַא סע מ) ןי שו ד ק ר דס ט

 | .חנותח א ןוֿפ עינָאמערעצ עזעיגילער יד ךרוד

 (עבַאהמעליוא) ָאבה-םלוע

 סע ןכלעוו ןוֿפ ,ס קָא רערַאדנעגעל א -- (ר ָא ב ַא ה - ר ָאש) רב ח רו ש

 | .ןעמוק טעוו חושמ זא ,םיקידצ יד ןסינעג ןלטוו

 -ורעב װי מעי ס עש יש ימ) ת' ש אר ב י' מי ת ש ש מ

 וה | .ןֿפַאשַאב ויא טלעוו יד טניז ןוֿפ -- (סה שי

 טבעלעג) םוידוסח ןוֿפ רעדנירג רעד (ם ע ש ? א ב) םש 5 ע ב

0--1760}. | 

 .למווב-טריבלווא - (ס' אז ןע ט עש) ת ו ז ן מ ש
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 ןעצ טומ טרעדנוח יוײד -- (ס יו ט ָאל יו א יש) תומלוע י"ש
 טיורגראפ קודצ ןדעו ראֿפ זיא ,ןדיו עזעוגילער ןופ ןבוולגרעבא ןטיול ,ןשלעוו

 .ןטלעו ןעצ טימ טרעדנוח וירד

 .ןדיי ביל טָאה סָאװ -- (לעָא ר ס יי- וע יוא) ?אהש ו ב הו א
 .ןלעטשוצרָאֿפ טשינ ךיז - (ר עַא שעל ןייא) ר עש * ןי א

 - (וװיװָאכ ןיורכא ,ןיורכא) ביבח ןורהחא ,ןורחא
 .עטסבול סָאד וויא עקידרעטעפש סָאד

 ןָאמעג ןוא טגָאועג -- (ע ס יו ע װ רע טיר א) השנה עו ר טו א

 / ןֿפור ןדיו עזעיגילער .רעטסיולק נאד - (ע מט 3 0) -ה א טו ט

 ,?חואמוט, רעטסוויק

 םעד

 טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא
 דס

 רעבלעוו וצ ,טווק א טומ ,שולָאמ ןוא פויט-דנַאש א -- ע נו ק

 ורטעגסוורא ןענווז סָאװ ,וד ,עקינעפשרעדיו יד ןרעוו טדימשעגוצ

 ,ןקידניז םעד ןעמ טגעלֿפ ןדימשוצ .עוגילער רעד }

 תעי תעמ א ףיוא ("תירחש;) הלוֿפת רעקיאירפרעדנוא רעד ךַאנ ,ךעלנייוועג

 עוו סָאװ ,טכיל ענעטכַאלֿפעג -- (ס על ַאד וא ה) תו לד ב ה
 עוו םכול יווזא . החלדבחק הליפת יד ןגָאז םייב ,סטכַאנוצ תבש ןדנוצ

 .עונַאמערעצ-הּפוח רעד תעב ןדנוצעג

 בר רעד טציז סע ווו ,בוטש יד - בו טׁש -- (ןיד סע ב) ןיד -- תהובכ

 .(םונווד יד) ןֿפליהעג ענייז ןוא
 .הרות עקילייה יד - (עשיודקַאה עדיוטמ) השודקהח חרוהת

, 

: 
 .שוֿפ-םי רעקיוור רערַאדנעגעל ַא - (ןפָאי ויד) ןתיור

 יד ןוֿפ ןלעטשוצֿפיונוצ ןגָאלָאעט יד ןוֿפ דָאטעמ א -- ןוק ו ר טו ג
 לָאז עזַארּפ רעד ןופ טרָאװ סעדעו זא יוזא ,סעזַארֿפ לביב ןופ רעטרעוו ןוֿפ תויתוא
 ,ןרעוו ןָאמעג טגעלפ סָאד .טרָאװ םענעמונעג םענוֿפ תוא ןַא טימ ןכויהנָא ךיז
 גנוטּפווהַאב יד) טעטירָאטווא רעמ גנוטּפיוהַאב רענעי רעדָא רעד ןבעג וצ ידכ
 / .(אֿפוג לבוב רעד ןופ טשרמולכ טמַאטש
 ע וד ןוֿפ תוותוא עטשרע יד - (ס עו יי ט- עשָאר) תוב י ת יו ש א ר
 | .רעטרעוו

 .ויטָאמ-סקלָאֿפ רעשידיו-שיװַאדלָאמ רענעגיוצעצ-קיטעמוא ןא --ך ַא * ָא וו

 .בר א ןווז וצ טכער ןֿפווא עוצַאטסעטא ןא - {ל 5 מט ס) ח כו ט ט



 | | .שיט -- (ן כ לוש) ן ח לו ׁש

 רעד ןוֿפ טֿפלעה א -- (סַא נק ןדַאנ ויצ ָא ב) סנק ןד נ י צ ח
 | .ךודיש םעד ןזַאלּפָא ראֿפ ףָארטש סלא ןדנ םענוֿפ עמוס

 טסיוג רעקילייה -- (ש עדיוקַא ה-ךַאור) שדוק ה-החור
 | יי ר | ,טסווג סטָאג

 ןהשמ טָאה טָאג זַא ,עדנעגעל א ןַארַאפ זיא לביב רעד ןיא -- (ע נג ס) ה נ ס

 -ראפ טשינ ויא ןוא טנערבעג טָאה סָאװ ,(ןרָאד) חנס א רבדמ רעד ןיא ןזיװַאב

 .סיוא טשינ ךיז טשעל סָאװ ,םַאלֿפ רעקיבייא ןא ,ָאד טייטַאב רעד ,ןרָאװעג טנערב

 .ןטלעשראֿפ ,םרח ןיא ןפראווניירא -- ן יז (ם יו רכַא מ) ם וי ר ח מ = |
 | .עבלעז סָאד -- | ייד (ע דַאנע ם) ה דנמ
 .ךגוז יד ראֿפ גנובעגראֿפ א - (ןי װ ָא סַארָא פא ק) ןוע  ת ר ּפ ב

 ןריֿפכרוד - ן| יז (ןשודק ועד אסע מ) ןישודק רדס מ
 | - .ןישודק -- עינָאמערעצ-טַארייה עזעיגילער יד

 ,ןדיו ןגעק רעקידניז -- (לעָא ר סו עש יופ) לא רשי עשו ּפ

 | .עיגילער רעשידיי רעד ןגעק

 ..ןרעטנענרעד -- ןע ג ע נ ע ג
 | | .סַאּפ -- ן ּפ ַא ל
 ת'ש ארב ןתה ןוא (עריוט-ןסָאכ) הרות ןת ח

 סָאר טסווה ''הילע; ןא .הרות-תחמש ,תוילעפ עקידובכב -- (ס יש יי ר ע ב)

 ןיאפ טֿפיוקראֿפ ןרעוו תוילע .בוט-םוי ןוא תבש הרות יד ןענעיול וצ ןֿפורֿפיוא

 | .ןָאיצקואא ןקיטרַאנגייא ןא ךרוד הרות יד ןענעייל
 .שרדמה-תיב ןיא טרָא קידנעטשַאב ַא -- "ט ָא ט ש. א

 .רעד ףיוא ןגָארש ןגעלפ ןעיורֿפ סָאװ ,גנוריצ א -- 5 כ ו ט - ט סו ר ב ן

 / 041: 2 3 י | /  .טסורב

 .ּפָאק ןפיוא ןגָארט ןגעלֿפ ןעיורֿפ סָאװ ,גנורוצ א -- לכו ט - ןר ע מט ש == |

 עדלָאג רעדָא ענרעבליז ןוֿפ ןטכָאלּפעג ,ןסַאטוק -- | ס ָא ר ט ,ןס ע ר ט

 : 5 | : ..םעדעפ

 -;דנערַא סָאד ןפַאשּפָא - ט בַא פ י ד ן יי ז (ל טַא וע מ) ? ט ב מ |

 | :טכער
 -(ץוב סאטוכש) ץוח תטיהש ןכַאמ (ריטאמ) ריתמ

 םינבר יד .טרָא רעדנא ןא ןיא ןרָאװעג טעליוקעג ווא סָאװ ,וֿפ ןוֿפ שיילֿפ ןביולרעד

 םעד ןטילעג טלָאװ ןוֿפרעד תמחמ .שוולפ אזא ןרוֿפוצניירא ןטָאבראפ ןגעלֿפ

 | | | | | ..הסנכה סעסקַאט-לעב

 לדנַאה רעד זיא ךעלטעטש עשידיו לייט ןטסערג םענוא -- יי רֿפ - ן װ יי ה

 ךס א ,ךיז טיײטשרַאֿפ ,טגעלֿפ סָאד ןוא ,בר םענופ לָאּפָאנָאמ ַא ןעוועג ןווייה טימ

 ראפ טעמכ טלמעד טקודָארּפ ןקיטוונ א ,ןווייה ןופ זיירּפ םעד ןכַאמ רערעווט

 - .תבש ףיוא תולח ןקַאב םוצ עילימַאפ רעשידיי רעדעי

 . ןעגנורעוװשַאב -- (ס עָא בׁשַא ה) תו עב ש ה = |
 | .דַאשט ,גנוּפמעדסיוא -- ט ס נ ן ד

 | .קערש ,ןלוורג -- ל וו רג

 .עטסקילייהרעלא סָאד -- (םי שדָאק - יש דָאק) ם יי ש ד ק -י שד ק

 ןענווו סע עכלעוו ףיוא ,ןטעמרַאּפ יד -- (ס עיר עי) תהו עי ריי

 | .סהרות-רֿפס יד ןבירשעג

, 
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 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל

 רעד ,םוניהג ןוֿפ רַאה רעד -- לָאמס ןוֿפ טצריקעג - (םַאס) 87 סט

 | ,םידש עלא ןוֿפ רעריֿפנָא

 .ןקַאה-רעשיפ א -- לג נַא

 א ןעוועג זיא החפשמ רעד ןיא .ה .ד -- "'ם' נב ר תיב- ףל א, ןא

 .תוב-ףלא ןא ןליֿפראפ טנָאקעג ןעמענ ערעיוו טימ טָאה עמ זַא ,םונבר .לוֿפ

 -- .ןומימ ןב חשמ וניברא ןוֿפ ןלַאוציניא -- (ם ַא ב מַא ר) ם"ב מ ר
 וד ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,גָאלָאעט ןוא ףָאזָאליֿפ רעטמירַאב א -- דינָאמוומ

 ,1204--1188 ןרָאו
 -.ָאפַאה סע ךאגָאנעש ריוש) חרפה תא חגנש רוש

: 

 -קַארט ןשידומלת םענוֿפ ץאו א -- המהחב א ןסיוטשעג טָאה סָאװ ,םקָא ןַא -- (ָא ר

 ןָאטנָא קזויה ןֹופ ןגארֿפ וד טלדנַאהַאב רעכלעוו , אמק אבב; טָאט

 .ןיליפת ןופ ןעלדווש -- (ם ו ט א ב) ם וי ת ב
 ךנַאר ןטשרעבייא ןֿפווא ןטסיײל-גנוצוּפַאב -- (ס ערָאט ַא) תו ר טע

 ,תילט ןוֿפ

 .סחוימ רעסוורג א ,שטנעמ רענעעזעגנָא ןא רעייז - פָא ק- ןּפ רַא ק

 - ןשָאוגמ הרות ןוא ;ךעלדנער וצ סעבשָארּפ ןוא

 ןלנרעל סָאד סָאװ ,(שיליוּפ .שיסור) ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ענטָאמַארג לָאצ יד

 ווזא ןעוועג ווא ,דנוז א ראפ טנכערעג ןדיי עמורֿפ-שיטַאנַאֿפ יד ייב ךיז טָאה ייז

 ןעמ טָאה טלַאטשנַא ןלעיציפָא ןא ןיא גנודנעוו-עטיב א ןבוורשנָא ראֿפ זא ,ןיילק

 .טנעקעג עלא ןבָאה הרות ןוא ,לדנער א ןלָאצ טוומעג

 ןוֿפ ביוהנָא -- ןָאלועגעדרָאטר אב סא) הל ו א גד א תל ח ת א

 .ןטווצ סחושמ :טניומעג .גגנוווולסווא רעד

 טדנעגעל א ןאראֿפ ווא לביב רעד ןיא .גרַאב ַא -- (טָא ר ָא ר א) ט ר ר א
 ןעקנורטרעד טָאה ןוא דרע רעד ףיוא טקושעגנָא טָאה טָאג סָאװ ,לובמ א ןגעוו

 ןסיוהעג םעד ראֿפ טָאה טָאג ןעמעוו ,עילימראֿפ ןייז טימ ןחנ ץוח ,עקידעבעל סָאדלא

 תומהב ,תויח עלא ןוֿפ ןיחא ןעמעננוורא ןוא (הבית א) ןטסַאק א ךיז ןעיובסיוא

 -עגוצ ווא רע זיב ,גנַאל יוזא ןעמווושעג זיא ןטסַאק רעקיזָאד רעד .לגויֿפ ןוא

 גלַאפ רעד .לובמ ןכָאנ ךיוא ןיומש ןבולבעג ןוא רע ווו ,טררא גרַאב םוצ ןעמוק

 ,טָאג ןוֿפ ןכווצ א ןעוועג ,עדנעגעל רעקיבלעז רעד טשוול ,זיא (ןגיובנגער) ןגיו

 .ןקיושנָא טשינ דרע רעד ףיוא ןיוש רע טעוװ לבמ ןייק רעמ זַא

 ןיז סחנ -- (סעֿפָאי ןוא ם ָא כ ,םווש) תפ וו ,ם ח ,ם ש
 .ןעקנירטרעד -- ן| עי פא ט

 ןז

 -על עשולביב א -- ט בַא מעג ה סו כ עטש רע הוד טָא ה חנ

 טצנַאלּפעג רֹע טָאה ,הבית רעד ןופ סיורא זיא חנ ווו ,םעדכָאנ זַא ,טליוצרעד עדנעג

 ןבולבעג ויא ןוא ןעקנורטעגנָא ךיז רע טָאה ןייוו ןטשרע םענוֿפ ןוא ןטרָאגנויװ א

 .טלעצעג ןיוז ןטומנוא רעטעקַאנ א רוכוש ןגיל
 .קנעדנָא םוצ - (ןרָאקי'ועל) ןור כול

 .ראפ ןיא .ביווו סלָאמס ,םניהג ןוֿפ עטנרַאה יד -- (סי ליל) תיל יל
 ויא טמוק סָאװ ,ןירעריֿפראֿפ א יװ טרעדלישעג תולול טרעוו סערנעגעל ענעדיש

 ,םייל עמורֿפ ןריֿפראֿפ וצ יורֿפ ענייש-רעדנווו ַא ןוֿפ טלַאטשעג
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 :.עטהעב ןוא טוטַאזו ןוא עטיל ןוא ןל יו פ ץנַא ג
 טרעוו טומַאז ןעמָאנ ןטימ .ןדוו לָאצ עסיורג א טניוװ סע ווו ,םוטעמוא .ה .ד --!

 דעקי וָאד רעד ,עטול לייט רעסיוועג א ןפורעגנָא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 .רוטַארעמיל רעשיסורטלַא רעד ןיא ךיוא טריטסיוקע טָאה ןעמָאנ

 .טעטסעיַאמ - (סו כל א מ דיוה) תוכל מ דו ה
 ,ןעמָאנ ןייז ןרעוו לָאז טקעמעגּפָא - (יו מ ש ךַא מי) ו מ ש ה מי

 : : .הַײלק א

 .הסנרפ -- (עו כה מ) הי ח מ

 | ,סנַאװַא -- ס ו ש ר א ֿפ

 / ,ןולָאּפ ,טומרעו - (ש י לו פ) ןולָא יפ

 .עיונעטערּפ ,הנעט -- (עניימ--ענייט) הנע מ-הנע ט
 .עיגָאלָאמימ רעשימיור רעד ןיא רעמעג-עביל -- רָא מַא ןוא סונע װ

 .סיורא ךיז טביוה סָאוװ ,יורֿפ ענייש-רעדנווו א יוו טרעדלישעג טרעוו סוגעוו

 .טרעוו (סָארע עיגָאלָאטימ רעשיכירג רעד ןיא) רָאמַא ;םיוש-םי םענוֿפ עטעקַאנ ַא

 טימ ,ןליופ טימ לופ שַאט א טנַאה ןיא טלַאה סָאװ ,גנילגנוי א יו ,טרעדלישעג

 .ץרַאה סנשטנעמ םעניא טסיש רע עכלעוו

 .שטנעמ א ,שיילֿפ ןוא טולב -- (ר ָא ס ָא בו א ם ַא ד) ר ש ב ו ם ד
 .ןרעדיולפ ,ןעלמוט -- (ש ט יי ד) ן ש ט ע ל פ)

 .ךיז ןעמיראב -- (ש ט יי ד) ןלַארּפ

 .חנבל ,ןוז -- (ש ט י ד) דנָא מ ,ע נָא
 .יוח םרעגלַאװעגנייא ןא ןָאװ - (ס על וו פא מ) תל ו ּפ מ

 יוז רעטסטלע רעד גוֿפ ערַאדנעגעל-שילביב א - ןן וו ר) ן בו א רו

 טהודנוזעג רע טָאה  ,ערנעגעל רעשילביב רעד טיול .בקעי .רעטַאֿפ-רוא; םענוֿפ

 ,החלב בויװסּפעק סבקעו רעטָאפ ןייז טימ

 ןגעוו .רעטָאֿפ סכלמה המלש ,גיניק רעשידיו א ,לביב רעד טיול -- דו ד | 
 ,עבש תב ןרָאװעג ןלעֿפעג רעייז זיא םיא זַא ,טלייצרעד לביב רעד ןיא טרעוו םיא

 ןעמונעגוצ ןעבש תב רע טָאה .הורוא -- רעגירק ענייז ןוֿפ םענייא ןוֿפ יורֿפ יד

 אזא ןיא םיא ןלעטש ןוא טכַאלש ןיא ןקוש ןסויהעג רע טָאה ןהירוא ןוא ךיז וצ

 .רעטומ סהמלש ןעוועג זיא עבש תב .ןעמוקמוא רעכיז ףיוא לָאז רע ווו ,טרָא

 /.סעװָאס -- | ל יו א

 רעד - (ךעישַאמ לעש רעֿפיוש) חהש מ לש ר ֿפו ש

 .ןעמוק סחישמ ןגָאזנָא ,עדנעגעל רעזעיגילער רעד טיול טעוװ סָאװ
 ןָאטעגנָא ןרעוו סָאװ ,ןעניורק יד טניימעג ;ןיורק -- (ר ע ס ע ק) ר ת כב

 / .סהרות-רפס ףיוא

 .ץנַאט רענעסַאלעגסיוא ןא -- ן א ק ג א ק

 .דיילק-ןעמַאד א ייב קע רעגנַאל ַא -- עפ על ש ר עד ָא פ ע ל ש

= ... 
4 

 אָפ

 ט נ א ב א ר ב ;:ןציּפש רע טנַאבַא רב רע דָא ר ע ד נַא ב ַא ר ב !

 קידנעטשסבלעו א -- רעטלַאלטימ ןיא ,דנַאלָאה ןוא עיג ולעב ןיא טנגעג א טצוא --

 .ןציּפש עטסרעייט ןופ גנוטעברַאסיוא רעד טימ טמירַאב .םוטנגָאצרעה

 .שטָאב -- ל ָא וו ב ָא

 .עקשטירב -- ע ק ' ר ב

 ווקנַארק-דרעפ -- ּפ א ס על ַא זו
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 ,85 םענופ

: 

 ּמ

 עוו

 ן) א

 ןענַאדנוֿפ
 .ךודוש א ןסולש ,"םואנת

 יז
: 

 ָמ ָמ טיפ
 עו

 .לקונווא -- ס עב א

 יג
 ר

 1 א םר
 יו

 ,טרעגלאוועגנווא ר

 םיול -- ן

== 

 -- (ם ו דו ב י ק)

 יי (ם ו

 :ב

: 
23 

 ל יא טיפ טמ סא יש קורדפו וא ר

 םרעד א ,החמש א

 ג

 וימע

 וב רע
 ירד אפ לבו נ

 |ײע

 א

 ה ר

 ;ט

 ָא ט ַא

5 

 :טניימע

 וי

 // ר 4

 ֿפ

 רעטומ רע

 ווא -- (

/ 

, 

 ,דווטשראפה

 ןגעל רעשיל אָפ : = 8 2

 טא עליור

 בָא

 טָאװ

7 

 נס .(

 ,עד 2

 שילבוב א --

 וא ליֿפו

,| 
 ףאפי לי עא

 וומַאב

 ) תואקד

/, 51 

 עגעל-

 א

 לא
 אש

 ןטלַאה

 גאהעג דא

 8 ץערַאדנ

 ,ע 22 יע

 א ַאד 4

 רוגיֿפ ער

 ליג
 א

 דָא 5 ר

: 

4 

7
יח 

,,
, 

 ,דָא צ 5

 (דעריוק) חוק
 נאדנופ .ןעוועג ךייר רעייז רע זוא

 רוגיֿפ ערַאדנעגעל-שולביב א
, 

 יימעג ָאד

 עוו סָאװ ,לטויט רענ

 .חרק יו ךייר :קורדסיוא רעד ךיו טמענ ןע
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 ָא+ ;דג 2

 ןוא קנַאב עטשרעבייא יד
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 טיובעגסיוא ויא טרָאד .ךיז טניֿפעג רבק סלחר ווו ,טרָא סָאד ןָא ןיוש טויװ
 ןגעוו עדנעגעל וד .ןָאמ הליפת ןיהא ןעמוק ןדיי עמורֿפ ןוא ,(להוא) לביטש א
 .רענעמלוסומ ןוא ןטסירק ויב ךיוא ןעמונעגנָא זיא רבק סלחר

 ,עדנעגעל רעד טיול ;ןחנ ןוֿפ ןוז א ,רוגיפ ערַאדנעגעל-שילביב א -- ם ש
 יממַאמש "עשיטימעס; טרָאװ סָאד) רעקלעֿפ עשיטימעס עלא ןוֿפ רעמטָאֿפרוא רעד
 -רוא ןַא ס'מש -- (רעוויוא) רבע ;( םעש,, -- "םש, ןעמָאנ ןשילביב םעד ןופ
 .(םירוויא -- םירבע שיערבעה ףיוא) ןדיי יד ןוֿפ רעטָאפרוא רעד ,לקיניוא

 .עיזַאטנַאֿפ -- (ןוימיד אה-ךַאהוק) ןוימדה חו 2
 רג רע -- (ר עק עד עב ר יופ כַא י) ר ק ד ב רו פ ח י

 | | .ץיּפש ַא
 יי

 םענוֿפ תוא רעטצעל רעד ןוא רעטשרע רעד - וי ת ןוא ףעל א
 .ףוס ןזוב ביוהנָא ןופ :טניימעג וית זיב ףעלא ןופ .תיב-ףלא ןשיערבעה

 ןייק טָאה רע -- (םיה אל גאר יול ןייא) םילגר ול ןוא
 | | .םשינ סיֿפ

 רעשולביב א ףיוא טיובעג זיא דיל יד -- (ד ע װ ע כיו י) דב כו יו

 םורצמ ןוא ןֿפַאלקש ןעוועג ןענייז ןדיי יד תעב זַא ,טלייצרעד עכלעוו ,עדנעגעל

 -"אפ ,ןדוו יד ןטָארוצסיוא ידכ ,(הערּפ) גיניק רעשיטפיגע רעד טָאה ,( ןטּפי גע)

 ןיא ןעקנירטרעד ןעמ לָאז ,ןדיי ייב ןריובעג ןרעוו סָאװ ,ךעלגניי עלא זַא ,טנדרָא

 רעד טוול ,ךָאנרעד טָאה סָאװ ,רעד) השמ ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןעוו ,ךיימ

 דבכוו ,ענווז רעטומ יד םיא טָאה ,(םירצמ ןוֿפ ןדיו יד טריוֿפעגסיורא ,עדנעגעל

 'נָאקעג טשינ רעמ םיא טָאה וו זא ,ךָאנרעד ;טייצ םישדח וירד ךיז ייב ןטלַאהַאב

 לשיוק סָאד ןוָאלעג ןוא לשיוק א ןיא טגוו לע וורא םיא יז טָאה ,ןטלַאהַאב

 ריא זיא דניק סָאד ;רעטכָאט סהערּפ ןעזרעד םיא טָאה טרָאד .ךייט ןֿפיוא ןעמיווש

 ןעיַאדנוֿפ .ןעיצרעד םּוצ ךיז וצ ןעמונעג סע טא וז ןוא א ןראוועג ןלעֿפעג רעייז

 -עגסוורא ןא ;טייטַאב סָאװ ,השמ ןעמָאנ רעד ךיוא ,עדנעגעל רעד טיול ,טמַאטש

 סהשמ  ןרָאװעג ןעמונעג זוא דניק םוצ םא סלא .(רעסאוו ןופ) רענעגיוצ

 .דבכוי -- רעטומ

 | ,סנכיוצ עטעוװעסַאּפעג ,ןסַאּפ -- ס ע ג נ ע ר פ

 רעד ןוֿפ רעכיב עשיאיבנ יד ןוֿפ רענייא -- (ל קז עב עי) לא קו חי

 ח"ו רעט-0) ןכרוח ןטשרע םענופ טייצ רעד וצ ,טרַאהנוא ןייז טוול טרעהעג .לכוב

 'ו .(גנונעבער .םייצ רעזדנוא רַאֿפ

 ,םואובנ עשלַאֿפ :טניימעגָאד - (ם ' אי װ ענ) ?םי או ב 2
 רענגיל - (םינָאװואק ,םיבנָא רק אש) םי נב ו כ םינרקש
 טָאה ןוידּפ א .רעטלעג-זיילסיוא -- (ס עגי וי די פ) תו נוי ד ּפ

 טָאג ןטעב לָאז רע ,ןיבר ןשידיסח םעד טלָאצעג טָאה עמ סָאװ ,טלעג סָאד ןסייחעג

 .ןוידּפ םעד ןיירא טגָארט סָאװ ,םעד ראט

 .רעכעשסַאּפ -- | ט ר י ה
 .עטעשודנַאלבראֿפ -- ע ט ר ו ר א פה

 .תוומ -- ע ר ו טי

 .סענַארַאב -- ס ע ק ורר ט

 .טרעמעמשעצ ,ןטָארטעצ -- ט ע צי לקע צ
 .פוֿפ ןטימ טרעדיילשעגקעווא -- ט ע ּפ ָא ק ע ג ק ע וו א
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 .למיה ןופ םיטש א -- (לָא קס ס ַא ב) ל

 ןסיוהעג ,עדנעגעל רעשילביב רעד טיול ,טָאה ווזא - (ןשיוג) ןשוג

 יד ייב ןֿפַאלקש קידנעיוו ,טניווועג ןבָאה ןדיי יד ווו ,(ןטפיג יע םורצמ לוומ רעד
 ןוֿפ ,ןוופ ןוֿפ טֹרָא סָאד :שירָאגעלא טצונַאב ןעמָאנ רעד טרעוו ָאד רע לע 5 א

 טּפיוה רעד -- (ש עד יו כ- סע נר אפ) ש דו ח סב
 טסעפראֿפ -- (שיויוצנארֿפ) פ ד ַא

 .רענווטש עסיורג טומ טקיטסעפ

 .תוליֿפת עקידנענייוו (ס ע וב עב) תהו י בב

 .טריטנַארַאג ,רעכיז -- טנאראק ןופ טצריקעג

 .טנוֿפ א ןוֿפ 1080 ,סָאמ עשיסור עקיולָאמא ןא -- ט וו ל

 וו
1 

4+- 
1 

 ז וצ } י--8 וצ 9 6

 ,טוול א ןוֿפ 1006 -- ט נג י וו קי

 טעלעכרעש םיתמ וד ןעמ טגוול ןדיו עזעוגילער יוכ .ךעלעברעש -- | ב ר ַא ש

 .ןגווא יד ףיוא

 ,פַאכרעביא-םעטָא ,ןרּפָא -- ט ס אר

 תונורבז עניימ

 -- (ו בם ָאט א ָא כב ַא ב רָאק לא עב) 'ח ה תא ךהח :

 טשוג טסבעל ןד :טוידַאב סָאו) ,םוירָאֿפַא רעשידומלת א .ןטסבעל דלַאװעגרעביא

 .ןזעוו עכעלשטנעמ סָאד :טניומעג ַאד .ווזא ליוו טָאג לוווו רָאנ ,טסליוו וד לייזו
 םעד ןוגינ ןסווװװעג ַא טומ טנעיילעג--"הרדס יד ןעװעג ריכע 2

 .חרות רעד ןוֿפ לויטּפָא תבש ןדעו ראֿפ ןטמוטשַאב
 .?שינַאמ; סעצרּפ ןופ ןודלעה יד - עו ר א מ

 רעד ןופ רעכוב ףנופ יד ןוֿפ ךוב רעטירד רעד -- (ָאר קי א װ) אדק יו

  ץַאז ַא - ((געדוגעי רוד ג דָאג) ונדוגו דודג דג
 יק ןבעגֿפיוא םוא ןעמ טגעלֿפ ,ןעלמוג ךס ַא ךיז ןוא טָאה סָאװ ,חרות רעד

 ש 5
34 

 עו=

 .ימוג א ןדיורסיורַא רַאיק ןענעק ייז וצ ,ןווורפוצסווא ודכ ,ןדוורוצסוורַא

 -עזוורא וד ןופ) גנולווצרעד סעצרפ - .ןצ ר כב ר ר על רו ק 6 ֹא

 .("רעדלוב
 םַאו , הוהי; ןעמָאנ סטָאג - (ע וי ַא ווא ה ם עש) ה וו ח ם ש

 .סיורא טשינ םיא ןדייר ןדיי עזעיגילער

 .ןײּפ -- (יו ניו א) יוני עה

 טלה -- טַָאחה עג (7ג ער אה סע סיר ד) גר ה ת סו ר ד א

 בוטש ןוא ןעמוקנוורא טגעלֿפ :טניוז

 .רעדניק ןייק טשינ טָאה סָאװ - ם יו גָאב ךו ס א כ) ם'יבנ ב ךו ש ח

 .ףָאזָארוֿפ ,רעשרָאֿפ - (ר ע קי 2) ר קו ח

 -ראֿפ טנרעל סָאװ - (םי כו װע 2 ער יד מ) םי כו בב נ הר

 ֿפָאוָאלוֿפ ועגולער א (סדינָאמיימ) םמ"במר םעד טסויה יוזא (עטעשזדנַאלב
= 

 .טרעדו

 (םיניוולעָאה-פעטָאליוא) םינוילעחה תומלוע

 / .ןכַאו עשידרע טשינ ,ןטלעוו עמשרעביוא
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 2 לטיּפַאק וצ

 יצר ןוא ןסוװ סָאװ-- (ָאר 6 כב ו א ָאי דע י) הר יה בו הע ידי

 -עיגילער רעד ןיא ערעל יד :ָאד (םזוינימרעטעדניא ןוא םזינומרעטעד) לַאװסיוא

 "עד ןיא ךורּפשרעדיוװ םעד טימ ןכַאמ וצ םולש יוו ,םעד ןגעוו עיֿפָאסָאליפ רעז

 ןעוורפ; ַא טָאה שטנעמ רעד ןוא סיורָאֿפ ץלַא ךָאד טסייוו טָאג סָאװו ,עיגילער

 ינוורֿפ ןייק , טשינ טָאװ שטנעמ רעד ביוא לייוו .ןקידניז רעדָא םורֿפ ןייז וצ "ןליוו

 ןוא רכש) גנופָארטשַאב ןוא גנוניולַאב ראֿפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ ךָאד זיא ,"ןליוו

 ראֿפ טָאה טָאג רעדייא ,שרעדנַא טשינ ךָאד ןָאק רע םערָאװ ,םישעמ יד טיול (שנוע

 .עשר א יצ ,קידצ א ןייז לָאז רע ;טמיטשַאב םיא

 -ןי גּפָא ,טײקמַאזנווא - (סו ד ע ד יו ב ס.י ה) תו ד דו ב תי ה

 : | .ךיז טימ ןיולא ןיוז .טיוקנסָאלש

 .ןעוועג עקַאט זיא ווזַא ןוא -- (ע רו א ח ךַאקע װ) הו חה ךכו

 ,לורטעמָאעג -- גנוטסעמסווא ןגעוו ערעל יד --- (ע ד ידע ט) ה ד יד ט

 רערעמלע רעד) תוינשמ ןיא הַארגַארַאּפ א -- (ע נש ' ט) ה נ ש מ א

 .(ה"י 9--1 ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,דומלת ןוֿפ לייט
 -ניא סָאד ויא סָאװ -- (וה עלוק ימ) יאה ילוכ יאמ

 | ?רעמ רעד זיא סָאוװ ?ןצנַאג

 | .ןובר רעקצָאק םענוֿפ דוסח א -- .רעקצַאק, א

 טנ:עוול עמ ווז ,שיט רעד :טנוימעג ָאד .שיט ַא - (ןַא כלוש) ן חל ו ש

 י | ,שרדמה-תיב ןיא הרות יד
 טגָאז סע סָאװ ,הליֿפת א - (שידַא ק-ם עס ָא ) ש יד ק םו תוו

 |  .ןרעטלע ענעברָאטשרַאפ ענייז ךָאנ םותי ַא

 רע לָאז ןוא - (ײנָאקרוּפ ךַאמצַאי עוו הינקרוּפ הח טצ יו

 לָאז םידיסח סָאװ ,"שידק. הליֿפת רעד ןיא ץַאז ַא .גנוזיילסיוא ןיוז ןצָארּפש ןכַאמ

 .טשונ -- םודננתמ ןוא ,סע
 ןוא ארמג וד קידנעטשבלעז רעורפ ךרוד טקוק "ו ע נ יע וי ל, ַא

 .ארמג ןענרעל ןוא דַארג רערעבעה ַא -- רמלמ ןרַאֿפ סָאד ןעמ טגָאו ךָאנרעד

 םימ-םוו א סעפע -- (ָארגַאּפע ד ָאמיוי) ארגּפד אטוו

 | .ךָאוװ רעד ןטימנוא

 ןנמענ -- (סעמָאװ עי ,עמַאק-עװָאב) תומ בי ,אמק אבב

 י | .(דומלת ןוֿפ ןַאטקַארט) תורמג ןוֿפ

 / .ךעלעמַאּפ -- (ע סו בי גע ב) אתו חי נב

 .םענוא (קרּפ) לטיּפַאק א - (ךעש עב וה עד ייא) ףש נג ו הוי א

 | ."העיצמ אבב? טַאטקַארט ןשודומלת

 יָאק ,םישוריּפ -- (ָאשראהאמ) א"ש ר חמ -- (ס עֿפ סיו ט) תו פ סו ת

 1 | .דומלת וצ -- עמ

 .ןרַאטנעמָאק :טניימעג ָאד -- (ם וש רָא ֿפ ע מ) ם ו ש ר 9)

 (ןםישָארדעמ) םישרדמ ,(װעקנַאי-ןיא) בקע'י | :

 סעדנעגעל ,תוישעמ ךס ַא ןַארַאֿפ ןענייז'ס ווו ,םירפס עזעיגולער --

 .סָאַאכ טניימעג -- (ו היוװַָא ָאו והיוט) והובו והוהת

 .עבנג ךיא -- "ף ונשי ךי א
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 ןטַאטקַארמ עקינווא וצ רַאשנעמָאק א  .םוסונ וגיבר -- (| אר) ן? ר

 -:עמָאק יד ףיו : א רַאטנעמַאק א -- (ם י דָאגע מ ירפ) םי דג מ ֹו ר פ
 רױב ףסוו ןוֿפ טקעדָאק רעועיגילער) ''ךורע ןהלופ,, םוצ ''ך"ש , ןוא "ז"שע ןרָאט יה 3 = ןא  ץי שה ָטָּפ צג מא 9 6 עה 5 = : // 5

 (םובוט רואמ
 .סומ א -- (סיוװָא ולַאה-סא װיוכ) תובבלה תבוה

 .ךוב רע ט-ועוגולער א ,רֿפס
 ;נונעדרָא רעטלעטשעגניוא רעד טוול ,חסונ ןטוול -- ח סו ג 'ה ופ ל ע
 טמ"במר םעד טסיוה וווא -- {ָא קָא ז בא ה ד או) "ה ק זו ח ח ד וי

 .טכער ןלענומורק ןוא ןליוווצ ,ןזעוגילער ןשידיי ןופ גנולמאו א .טרעוו א
 -- } ; ווי וול ונובר ןוֿפ רומאיווערבא יד - (גאבלאה) ג" בל ר

 ,ט טָאנַארטסָא ,רעקידעמ ,ףָאסָאליֿפ רעשידיי (1844--1288) רעכעלרעטלעלטימ א
 קייוז ןוא טָאה רעכלעוו ,דומלת ןוא לבוב ןוֿפ רָאטַאט:עמָאק ןוא רעקיטַאמעטַאט
 ןרעוו סאו ,םוסנ וד ןוֿפ גנושטווטסיוא עכעיריטַאנ ַא ןבעג וצ טבערטשעג קרעוו
 .לבוב רעד ןוא טכַארבעג

 - (סיו כָאר אט אה דר די ׁש) תוב ר עט ח דר דש ן רו ק
 יי .גנוגוושרעד עכעלריטַאנרעבוא ןייק .ח .ד

 .םידוסח רעולעב יד ןענעװַאד עס ווו ,טרָאד - לב יט ש רעד לע ב
 .םידיסח רערעג יד ןעגעװַאד עס ווו ,טרָאד -- לבו טש רער עג
 .םענופ רֿפט-הלבק רעועיגילער א -- (םו א כ ץייי א) "ם יי ח ץ עק

 .(1690--1843) לַאטיוװ םייח טסילַאבַאק
 רֿפפ רעשיטסימ-ועיגילער רעכעלרעטלַאלטימ א -- (ד ַא היו ז) -ה ז

 23 .הלבק רעד ןוֿפ קרעוו-טנורג סָאד

 יופ ןעמָאנ ַא :ָאד - ם ו סו ט ע װו-םו רוא) ם הוט תהו םהו רנ א

 .רֿפס ןועוגולער ַא

 בוס ַא רַאֿפ סָאװ רעביא - (ע סט וי ט הי ח ע מ) א מ ע ר לא

 | .תירב א ראפ מכַאנ יד -- ט כ ַא נד ט כ ַא וו
 םענופ קורדסיוא ןא ,"עּפַאקש ןיימ וצ, -- (' סָא סו ס על) ית סו סל

 ןיא ץּפַאקש ַא וצ ןכילגעג טרעוו עטבילעג ֹוד וװ , םירושח רוש* ךוב ןשולבוב
 .רענעגעווטייר סנָאַארַאֿפ

 רעד ןופ רעביירש רעשידוו א (1880--1801 םורא) -- ר עגני טע ר"ד
 | .לובשמ א ,טרעדנוהרָאו ןט-19 טםפלעה רעטשרע

 ה"ד ,ץַאז רענעסָאלשעגנוא ןא :ףעלבעטשכוב - ר ג סו מה ר מא מ
 | .ןרעמַאלק ןיא ןעמוגעג זיא סָאװ ,ץַאז ַא ;ןיַאז-קרעמַאב א

 .םורֿפ טשינ טריֿפעגֿפיױא ךיז טָאה סָאװ ,עקשידוו א -- עק ש טי דה
 .ןברָאמשעג :טניומעג - "|ע טו 2 ע ג ק ע וװ א;

 ןיוש זיא המשנ יד :טניימעג ָאד - ןע טו קא ב (ןוקייט) ןוקית
 וו זוא טצוא ןוא ,טמוטשַאב רוא ראפ טָאה טכירעג-לטיה רעד סָאו ,ןעמוקעגפפ

 .(ףורגַאב רעשיטסומ זעיגילער א) ןדע-ןג ןוא עטרעטיולעג ַא ןיוש

 ןויז םנוה א ) ןֿפרַאש טשינ טעװ -- (ץזאר כעי יול) ץרחו א ר
 ,ליוצרעד טרעוז ס ווז ,לבוב "עד ןוֿפ ץַאז ַא ,ןלומ טשונ טעװ :טנוומעג .ג גי יי: : מט 5 = 5 יי יא יי יו = , :
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 טנוה ןייק וליֿפא טָאה ,םירצמ ןוֿפ ןעגנַאגעגסיורא ןענויז לארְשו ינב יד ןעוו זא

 יי : ,טלובעג טשינ

 ַאב , ריא ןופ טיוט ןכָאנ ןיירַא טייג סָאװ ,המשנ עקידניז ַא -- לו גל ג
 רעדָא סקיוועג ַא ןיא ,היח ַא ןוֿפ ,ןשטנעמ ןרעדנַא ןַא ןוֿפ רעּפרעק ןיא :סָאבעל
 יי | .(ףירגַאב רעשיטסומ ,ועיגילער ַא) ךַאז רעדנַא ןַא ןיא

 .,עביל ענעבעגעגרעביא ןא -- (ש ע פ ע נ ס א וו א ה א) ש פנ תב הא |

 י ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 (םיװוה עו סיוא וו מ .שיוש) םיבוהז תוא מ שש

 .,לבור 600 :טנוומעג ;ןדלוג טרעדנוה סקעזו

 ך'ז ןבעגּפָא סָאד -- (ש עֿפ ענַא ה ןב שוע כ) ש פ נה ןו בׁש ה

 ובעל ןייז ייב ןָאטעגּפָא טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,םישעמ עלא יד ןגעוו ןובשח א

 י- .(ףירגאב רעזעיגילער א)
 ןעוו ,תועובש ןוא חסּפ ןשיווצ געט יד :טנוימעג - (ע ריי ֿפס) הרי ֿפ ס

 ;ָאמ ןטיוװוצ םענופ געט לָאצ יד -- (גנולייצ) "הריֿפס, ןלויצ ןדיי עזעיגילער

 וד ווב זיא געט-חריֿפס יד ןיא .תועובש ווא גָאט רעטסקיצפוֿפ רעד לייוו ,ןָא חסּפ

 .ןדָאב ךיז ןטָאבראֿפ ןעוועג ןדיי עזעיגילער

 .טָאה סָאװ ,איבנ א ,עדנעגעל רעשילביב רעד טיול -- (ענ יו י) ה נוי

 הכולמ רעד ןופ טָאטש-טּפיוה יד) הונינ טָאמש יד ןענערָאװ טקישעג םיא טָאה

 בורח טָאג יו טעוװ ,דניז עריא ןֿפראווקעװא טשינ טעװ יז ביוא זא ,(רושא

 ,טָאטש עשידיו ןייק טשינ וויא סָאד לייוו ,טגלָאפעג טשינ טָאג טָאה הנוי .ןכַאמ |

 .טֿפָארמשעג ראֿפרעד םיא טָאה טָאג ,ףיש א ףיוא טָאטש ןיוז ןופ ןפַאלטנַא זיא רע

 ןופ ךוכלמַאז א - (ם 'יולָאוש -- הוה שי מ) "םיל עו ש יל ש מט;

 ה הוכרב רעביורש .(ח"י 11--19) ןכעלרעטלעלטימ ןשידיי א ןוֿפ םולשמ
 ל ןוֿפ יירֿפ ןייז - (ער 'וט לטיב הרֹות לוט ב

 .הבישי ןוא רדח ןיא דומלת ןוֿפ עיצקעל ַא-- (רי ש) רו עי ש

 / .טבורעג-ורד א -- (סערערוב) תוררוו ב
 .טנַאה רעטסעֿפ א טומ --- (ָא מ מ ַא ר-ד ַא 'ע ב) חה מט ר די ב
  .קרעוו שיטַאמַארד א סעצרּפ -- "טקעטש עלעדיֿפ ןוא סָאוװא |

 . טָאה טָאג ןעוו :עדנעגעל רעשילביב א ווֿפ שזַאנַָאסרעּפ א -- ב יי װ ס טול

 ךרוד םעד ןגעוו סיורָאֿפ רע טָאה ,דניז ריא רעביא םודס טָאטש יד טכַאמעג בורח

 משינ ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ ןסיוהעג םוא טָאה רֶע .ןטול טנרָאװעג םיכאלמ ענויז
 טָאה ,טגלָאֿפעג טְשינ גָאונָא סטָאג טָאה בייוו סטול .קירוצ ףיוא ךיו ןקוקמוא

 | .ץלַאז קוטש א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא ןוא רעטנוהא ןָאטעג קוק א

 .("תואווצ ריֿפ -- תורודו רוֿפ,) גנולויצרעד ַא סעצהּפ -- "תו ר ו ד ר ' 8,
 .טעברַא רעד ןבעגעגרעביא ,רעקוסוולפ א -- - (ד וִמ ס א מ) די מ תמ

 / םולוהת ןיא למֹיּפַאק א -- (ו ש ֿפאב יב רָא ב) וש פ ב ו ב ר ב
 ' ,.רוטַאנ רעד ןוֿפ טכַארּפ יד ןבירשַאב טרעוו סע וו

 יד--(זיוצַא ה םר רָא כ וש װָאל) "ןא צה ם ' ר כ ו שב 4

 | ..םיליהת? ןיא עוַארֿפ ַא .ףָאש טימ ךיו ןדיולק סעקנָאל

 .קרעוו א סעצרּפ -- "| ט וו צ ס ח ו ש ם;

 -- (וונווע מיב ָאכ מו ס א הע ש) * נו ע מט ב ה ח מ ש ה ש,

 | ."שידיסח; לקוצ םענופ גנולייצרעד א סעצרּפ
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 וד. ףיוא - (ָאטַא ןשָאלעב) התא ןוש לב
 ומ ףיֹוא - ('רָא װאצ לא ע װ ילָא) יראוצ לעו ילע

 לגוומ ףיוא ,ךיז ףיוא סע םענ ךיא ,פָאק ןיומ ףיוא ה ד ,ודלַאה ןיוט ףיוא ןוא

 .רעכוו ןיוז טסגעמ ,תוירחא

 .גנוטכַארַאֿפ טימ ,ןכַאמ סואימ םוצ - (ינגיל) וא גגל

 .ןלַאנובורט ,ןטכירעג - (סווָאברע) תואכרע
 ךיז ןשיװצ ןבָאה סָאװ -- (םיניד-עלאב) םיגניד ילע ב

 .םטשמ א

 .ןטכירעג-יורד ןוֿפ רעמענליײטנָא - (ם הר עריוב) םיררוב

 ,רעטגרעלעג א -- (ד עמו ל עמ) ד מול מ
 קלח א - (ָאבַאה םעליועל קעלייכ) אבה םלועל קלהח

 ."טלעוו רעגעיא ןוא

 .קוטַאמַארג עשיערבעה ,קודקוד ןעק סָאװ - (ק ע ד קַא דע ט) ק ד קד ם

 רעשידיו ַא -- (1800-18160) ר עד נָא ס ק על א ם יו ב ר עד ע צ
 ,ץילטה;) סעבאגסיוא עשידָאירעּפ ויר א ןופ רָאטקַאדער ,לוכשמ א טסילַאנרושו

 ,(.דנַא ןוא ?טָאלבכקלַאפ סעשידוו , ,"רשממ לוק,

 -עג ןוא טעָאּפ רעשיערבעה ַא -- (1801-1790) טקעו םיובנכייא

 רערימָאמישז ןוֿפ רָאטקעּפסניא רָאו ןעצ רעביא ןעוװעג ,לוכשמ א ,רעטנרעל

 ,לוש-רעניבַאר
 --(םישיודעק ס'ומ יירכא) םישודק תומ ורחא

 ןוא (םיוט ןכָאנ) תומ ירחא :הרות רעד ןיא דנַאנַאכָאנ ןעווג סָאװ ,סחרדפ ייווצ

 טרעוו טיוט ןכָאנ -- לטרעוו-ךיילג א ןרָאװעג סע ויא -- (עקילייה) "םושודק;

 | | | .קילייה ןעמ

 טנַאמרעד עמ תעב סָאװ ,ןענוװַאד ןיא הליפת ַא () ג וי לָא) ו ג י לע

 .סיוא ןעמ טויּפש ,"םוווג, וד ריא ןיא

 .ןוליֿפת יד ןוֿפ ןעמיר רעד -- (ע יו צ ע ר) עו צ ר

 | .לביב ;טניומעג ָאד -- קו ס ּפ

 ,ובַאז יד - (ןָאסָא רו א הע ק םירָא װוד) ןת'וה כ םי רוב ד

 | .ןענייז ייז יו ,רעטרעוו יד ,ןענייז ייז וו

 םעגוֿפ (םורדס)) רעדנעב 0 יד ןוֿפ רענייא -- ((ם י אר ז) ם יע רו
 םוא ןיא סָאװ ,דנַאב רעד .(תוינשמ) הנשמ טסווה סָאוװ ,דומלת ליוט ןרעטלע

 .טעברַא-דרע וצ תוכייש ַא ןבָאה עכלעוו ,םיניד יד ןגעוו ךיז טדער

 .גנורוֿפפוא -- (סוגַאהַאניה תוהו גהכצ ה

 עשידיי וד .'ןטק-טרּפל, קורדטיוא םענוֿפ גנוצריק -- (ס אפ על) ק"מ ל
 טלעוו יד טניז ,ןובשח ןשינבר םעד טיול ,טנכערעג טרעוו גנוליוצ-ןרָאו עזעיגילעד

 :1940 בייהנָא) טצוא וַא ,סיוא טמוק ןובשהח םעד טָא טיול .ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זוא

 וד םימ ןעמ טנכווצַאב ןוָאו יד .טווטש טלעוו יד טניז ןוֿפ 2700 רָאי סָאד טווג

 םוצ .טיוטַאב ןקילָאצ ַא ךיוא ןבָאה סָאװ ,תיב-ףלא ןשיערבעה ןופ תוותוא

 טסווה גנונעכווצַאב עקיזָאד וד.ש"ת :טנכווצַאב טרעוו 8700 רָאו סָאד :ליּפשיוב

 יד ןָא ןרָאו לָאצ יד ןבעגעג זוא סע ןעװ ,(ק"פל) ןטק-טרפל ןושל ןשינבר ןפווא
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 ךיוא ןזיוװװעגנָא זיא סע ןעוו -- (לודג-טרפל) ג"פל ןוֿפ דישרעטנוא םוצ ,רעטנזווט

 וד זַא ,יוזַא .ןביירשנָא טסיוה -- .ןק"פל, טימ ווירב ןביורש ,רעטנזיוט לָאצ וד

 ןמעי ןופ תויתֹוא עטליוטעגסיוא עסיוועג רעדָא ,ץַאז ןדעי ןופ תוותוא עטשרע
 לָאצ וד לכח-ךס ןיא ןבעג ןלָאז ,טייטַאב ןקילָאצ רעייז ףיונוצ טגייל עמ ןעוו ,ץַאז

 .רָאו םענעבעגעג םעד ןופ ןרָאו-" ק"ּפל;

 ןבשועכאה ס ַא מ ב א כ ה ד יד טהו ןובשהחה ת מכח

 | .קיטַאמעטַאמ -- ַא ד ו ד מט א ה ע וו

 -ַאמעטַאמ --- (1887--1811) דע פ נט ביל הדוהי' לא ירבג

 | .רעווש רעטשרע סעצרּפ .טעָאּפ רעשיערבעה ,רעקיט

 ,רעקיטַאמעטַאמ - (1904--1810) גול עוד םייה יק 9 מיונָאל ס

 ."הריֿפצה; ןוֿפ רָאטקַאדער ןוא רעדנורג ,טסילַאנרושז רעשיערבעה

 | געדורּפסירוי -- (ש יג רו טַא ל) ורוו

 "ווו סָאװ ;רעטרַאּפשעגנווא ןא -- (ןכָאצונ לאב) ןוחצנ לעב

 .ןגיזַאב יוװ שרעדנַא טשינ

 (ָאװיוכ -- םיניורכא םיאמ) הבוה -- םינורהא םימ
 וומ ַא זיא ןסע ןכָאנ טנעה יד ןשַאװ ה"ד ,בוח ַא זוא רעטַאוװ עטצעל סָאד --

 | | .(ןיד ַאזַא ןַארַאֿפ)
 ןיא ןַארַאֿפ השעמ א ויא'ס -- (אי קל ו ב ָאב א) הי ק לח אב א

 ןוא לָאמא ןגענַאגעג ווא רע זַא ,היקלה אבא טסידומלת א םענויא ןגעוו דומלת

 ,רעסאוו א ןיוגרעבירא טֿפרַאדעג טָאה רע ןוא ,סעװרָאב ןעגנַאגעג רע זוא ,געוו

 עמ סָאװ ףיוא ןעמ טעז געװ ןֿפיוא :זוא ץורית רעד .ךיש ידו ןָאטעגנָא רע טָאה

 ,םסעטסוק-רעגרעד וצ ןעמוקעג זיא רע זא .טשינ ןעמ טעז -- רעסאוו ןוא ,טערט

 -עצ ךיז ןלעוו רעדיילק יד זַא :זיא ץורית רעד .רעדיילק יד ןביוהעגֿפיוא רע טָאה

 .שעדנוורַאפ ןלעוו סיֿפ יד זַא ןוא ,ןלײהרַאֿפ קירוצ טשינ ךיז יז ןלעוװ ,ןסיור

 .ןליײהראֿפ ךיז ייז ןלעװ ,ןרעוו

 ליוקַא העש צי 'הכילהל ה פי לוקהש ינפמ

 -רעביא ןַא ,ןייג םוצ טפלעה לוק סָאד לייו :טניימעג - ָאכילַאהעל עֿפ ָאו

 | יי ..םימשבל הֿפי לוקהש ינּפמ; קוסּפ ןסיוועג א ןופ גנורוזארפ

 רעד ןופ רעקלעֿפ יד - (םעליוָאה פעמוא) םלועה תו מו א

 יי יב יי .ןדיי-טשינ יד ,טניימעג ,טלעוו

 -וװא װָאש כא יול םיא) ?ותמיא ויש בע אל ם א

 ,דומלת ןוֿפ םזירָאֿפא ןא ?ןעוו זיא ,טציא טשינ בוא - (?ײסָאמ

 יילער ויב .ןָא טוט עמ סָאװ קו רעטנווייל ןיט א -- (ערויו ס) הבבו סי

 : , .ןבָארגַאב םייב ןטיוט ןֿפיוא ןדיי עזעיג

 ןָאטעג קוק א טָאה -שג פי נע װ ץ יצ יע ה) ?עג8פ נו ץ צי הע

 | אב גע .קרעוו א סעצרּפ .ןרָאװעג טקידעשעג זיא ןוא

 .בר ַא רַאפ גנודאלנייא ןַא (ס ע נָא בַא ר-וװ ַא סק) תהו נ ב ר ב תכ

 רעקידנרעיודַאב א) ןליוּפ עטכעלש סָאד :טנוומעג -- ן לי ו ם - ַא ר

 יב | .(קורדסיוא
 .ןפױײקנַארק --(סעל בַא מ) תו לח מ
 .תולעמ עטוג -- (סע װיוט סעל יימ) תובוט תולע מ

 .ףױחות רעד ןיא סעיונ-- (ע ר וו ט -יושו דו כ) הרו ת ישו ד ח
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 "השודק הלוהקמא קורדטווא םענופ גנוצרוק א -- (קיא קי מ) ק ' ק מ
 | .טָאטש רעד ןוֿפ :טניומעג .(הלוהק רעילייה רעד ןוֿפ)

 ןשידוי ןפיוא רבק ַא -- (לעָאר סי ר עו יי ק) יא רש 6 ר ב ק
 ,ןומלע תוב

 ,ךַאו ערעוש ַא -- (ע שא קא ה רָא װ ָא דא ה הש קה ר ב ד ה
 ,ןינע רעברַאה ַא

 ןטשרע םענופ בויחנָא רעד ,טניז ןוֿפ -- (וו ס ָא מו א ע ט) י ת מ א מ
 -ואורפרעדנוא סָאד ןעגװַאד געמ עמ ןעוװ ,םעדו ןגעוו טדער סָאוו ,דומלת ןוֿפ ץַאז
 .ןגָאמ ןָא רָאג טבווה סע ןעװ -- ןעמ טנוומ ָאד .ןענװַאד טק

 .(דומלת ןופ טַאטקַארט) ארמג ַא ןופ ןעמָאנ --- (ם יי בָא וו) ם יהכז
 טניימעג ,טרָא קולווח - (ש ע ד ָא ק ם ע קָא 2 שש ו ד ק םרו קז

 רעכייוו ,ןרעדנול וצ ףיוא ןויטָאמ ַא ,חרכס ַא -- (ָאלוק) אלוק
 .ץעזעג םעד ,ןוד םעד ןכַאמ

 -ראה ,ןרעוושראפ וצ ףווא ןלוטָאמ ַא ,הרבפ ַא --- (ָאר טו = אה טו ח

 | .ָאטשוג זוא דנוק סָאד ןוא -- (וגענ יא דעלעיאהקעװ) ונ:יא ד לו חו
 טומ יו :טנוומעג ָאד ,לווטוצ לוט --(ץפ-לע-עפ) הפ-לא-הפ

 .ןבוולע ַא

 .סטוג טָאדלַא ןופ -- בו ט ל כ

 .םו טייז רענעי ןופ -- {ם8ַאועל ר ערויו ע8) םו 7 ר ב ע 8

 .ויר ַא ,ןכָארג ַא -- ע ס א פ

 .צופש םיג עמ ןעוו ,ףָארטש-בוול ַא -- (שוסור) יָא ר ט ס ז או ק סט
 .ןטור

 עכעלמיטסקלַאפ; וד ןופ) גנולווצרעװ ַא סעצרפ -- "הו 28 8 רו דו ד,

 | .(?ןטכושעג

 טימ ןָא טביוה עמ סָאװ ,חלופת ַא -- (ע ר דו נ לָאק) ירדנ לב

 : .טכאנרעדפווא רופכ-םוי ברע ןענעװַאד סָאד רוא

 טשרע ןביוה סָאוצ ,רעדנוק ענוולק רַאג רַאפ רדח ַא -- ר ד ח- ק ע ד ר ַא ד

 ןיב חסּפ ךָאנ ןופ :רהח ןיא ןענרעל ןופ ןָאװעס ַא - (ןַאמז) ן טז
 ,רָאו ןוא םונמז ייווצ -- חסּפ זוב תוכוס ךָאנ ןופ ןוא החנשה שאר

 ."אוגוס , ןופ לָאצרעמ -- (ס עה גוס) תויבוס
 88 ןוא טלעװ יד -- (עיולטו םעליוא) ואולטמו םלוע

 .קרַאטש רעיול ;ךעלטלעוו םימ טלעוו ַא ;ןָא יז טלופ סָאװ ,ץלַא
 סָאװ ,רעקיטכרָאפ-סטָאג ַא -- (ם ײַא םָאש ר עו) םיו מס ש ארי

 .טָאג ראפ ארומ .טָאה

 .ןטייקיטשינ ,ןטיוקשירַאנ --- (8 ול ָאוװַא ה) ם ו לב ה
 .ןלווא ףופ -- ((סעטא-דעלַאד) תומ א דלד
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 דָאב ורונ םיונָאצינַאה) "ץראב וארבנ םינצ נ ח;

 .דרע רעד ףיוא ןזיוװַאב ןיוש ךיז ןבָאה ןעגנוצָארּפש יד -- (ץערַא

 .ןעלטיּפַאק ,"קהפ, ןופ לָאצרעמ -- (ם ' ק ָא ר פ) "ם ו ק ר 5,

 8 לטיֿפַאק וצ

 .ןטכורפ ענערָאװעג-ףייר עטשרע יד -- (םירוקיב) םי רו כו ב

 .ץוירק ַא :טנוומעג -- (װ ר עָא װ י סע ש) בר עו | י' תש

 ןופ בולק רעד -- (שיסור) עב ַא ר ב ָא ס עי ָא נ דָא ר ַא ג ַא ל ב

= 
, 

 +*+ זֵא

 .ויזירּפ -- ע ' זי וע ר בו ס

 -ערג עגנע ןשיװצ -- (םירד ָא צטַא ה ן יי ב) ם ' ר צ ט ה ןו ב |

 .ןצענ
 .ןעורמוא ,ןסעצסקע :טנוומעג הי 7

 טנעָאנ :טנוימעג ןרענייד ןצנַאגגיא -- (דָאל עװ ? ָא ק)
 ס ע צ קו ס, יי

 ךלו ?כ

 .תורב רעקנילפ ַא ,רעקידעש ַא -- (קיזַאמ) קיומ

 .ךיז ןפערט ,ןירַא ןעמוק יז -- "ן װ י ב, יז

 .סֿפור ךעלטכעלשעג א ,לדיימ ןסקַאװרעד ַא -- (ס ער ג ָאב תורגו

 (ס עמ סע טכַא מ עצקומ) סואומ תטח ט ה צ קו מ

 תמהמ וצרעד ךיז ןרירוצוצ ןטָאברַאּפ זיא'ס :טייטַאב סָאװ ,ץַאז רעשידומלת ַא -

 | | | .םעד ןופ טייקסואימ רעד

 .-ווּפ :טנוומ הדורמ עטווווצ יד .דנַאטשפיוא -- (עדירעמ) הדירמ

 | .ו 1868 ןופ דנַאטשפווא רעשיל

 -וינָאק ןופ ןרעטסומ -- (יטדַאקָאּפ-דיוק ָאּפ) י ת ד ק'פ - ד ק פה

 .(טנָאמרעד בָאה ךיא ,ןענָאמרעד) ברעוו ןשיערבעה םענוֿפ עיצַאג

 .ןפנָארב -- "עכו וו י ס,

 .ןטייבמוא -- | עלס קע װּפָא

 .טכירעג ןשורעטילימ םענופ רָארוקָארּפ ,רַאטערקעפ - רָא ט וה ד יו אַא

 -תחעג ןוא ןבירשעג -- (םו סָא ָא כב עו טו סָאק) םותהו בו ת כ

 יי .טעמ

 . -עט) םוסופת :לָאצרעמ ,עמרוט ןיא םצעזעגנווא = (ס ופָאט) סו פ ת

 . : | , .(םוסופ

 ןיא -- (שיסור) עו הטסטוסירפ אגי חא ר יָא וװ עי װ

 | | /  .טווהנזעוװנָא ,סבר םעד ,ןייז

 ,גנַאגסיוא-המשנ -- (ע םָאש ענ-ס או צעי) ה טש ב ת או צו |

 . | | .ןברַאטש סָאד

 -- | עמו ק (ל עָאר ס יי-ר ע װ יי ק) ? א רש וי ר בק !ו צ

 .םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ,ןיד ןשידיי ןטיול ןרעוו ןבָארגַאב

 -םיגע םענופ ,הערּפ ןופ ףיוה רעד -- (עראפ-סייב) הערּפ תיב

 .ןגעוו עדנעגעל רעד ןיא טכארבעג טרעוו סָאװ ,דליב שילביב א ַא .ןָאַארַאפ ןשוט

 יוברעד רע טָאה ,רעדירב ענייז רַאפ ןענעקרעד טוָאלעג ךיז טָאה םסוי ןעוו :ןפסוי

 ."הערפ-תיב  ןיא טרעהרעד ןעמ טָאה ןייוועג סָאר זא ,טנייוװעג קרַאטש יוזַא
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 ונב וח טב ת :הוט א צו ו ה לא
 -- (םמ' ווד ניי ב :וכעטרווהט לא :עץזימ

 .טייל (עמענרָאּפ) ץנויש ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז טלָאז

 רעטנַאקַאב ַא - ער ָאופ עמ נָא מט ח טמ

 וו צו ' א ח) 4םי ב י

 רוא ;ווא ריפסווא רעד

 -ופ רעוַאושזרוב רעשידוי
 .(1588---1784) סָארטנַאל

 -ולמ ןוא רעכעלטפאשלעזעג רעטסווװַאב ַא -- (1980-1790) עימעהק

 1848 ןוא גנורוגער רעקולוושיוצ רעד ןופ דולגטומ .ךוורקנארפ ןוא רעוט-הכ

 -טולב ןופ ןדוו רעקטאמאה יד ןקודווטראפ ןיא לויטנָא ןייז טומ טסוװַאב ,רַאי

 .טעצָארּכ רעקסַאמַאד ןטסוווַאב םענוא לובלב

 וכ רָאצ עב קרי סַאסי8) רוב 'צ כה צב ק ס ע ת מ
 .םינינע עשלחק טימ ךיז טמענרַאֿפ -- (ר ו בו צ

 ןופ רענעק א ,רענרעל-ליווװו ַא :טנוימעג -- (ם על טו 8) םלשו ט ַא

 | .ךומלת ןוא לביב

 םורא טלַא -- (ם'נווטש י 7 וע דָאק) םינומטשל7 בור ק|

 ,קוצכַא

 --(עה בו פט עיובנָאר יסָאגוו) הויה תעינַָאר ותגוז

 : .ןבעל לָאז עינַאר וורפ ןייז

 .ענוטסעלַאּפ ןיא טָאמש ַא -- (ס א פ 4) ת 9 צ

 ישאר רפוש טזָאלב סָאװ ,רעד -- (עריקינוט-לַאב) עקותלעב

 .הנשה

 ."ןובר , רע ןזלעב םענופ ןעמָאנ ןוא - ןע טָאג סע זל עב ן יא

 רעטייל ַא -- (םָאל 'ס) ם לס

 6 לטיּפַאק וצ

 ןֿפורעג חלכשה וד ןבָאה םילומשמ יד -- ר עט כָאט עשה ל ט י ה י ד

 .רעטכָאט עשילמויח יד -- (ם א םָאשַאה סאב) 28 מש ה ה 3,

 -ַאכ ָאװ ל עמ ױהא) םירפוסו םימ כה האלט ויעש

 ןוא עטנרעלעג טומ לופ זיא סָאװ ,טָאטש ַא -- (ם' רפ יו ס עד םיוטָא ב

 | | .רעביוירש

 ןסוורּפָא טשונ :טנומעג -- | יז (לטַאװעמ) לט ב 8 טש יב

 .(םורצ ס עזעיגילער) ןענרעל םענופ

 -- (סוו טכָא כ ַאװעש עב יקָאב) תומטכה עבכשב יקב

 .ןטֿפַאשנסיװ עכעלטלעוו וד ןעק :טגוומעג .תומכח ןביז וד ןוא סינעג

 .חלג רעשיליוטַאק ַא -- קי 2ָאב ַא ס
 טגָאלקרַאֿפ -- (ש יורד י פ כא װ ל װָא שאר יופחו לב א

 .ךיז ייב ןלַאפעגּפָארא ,טמעשראפ ;טנו
 6 .פָאקי ןטקעדע /גוצ א טומ ןוא

 ךס א טגַאמראפ = --- עט) פוט מ

 .עול

 א 3 הל ןרָאו טר עדנוה פיו א

 ,סוורַאפ

 ,גנולקנוטרַאֿפ-חנבל - ה גב 5 יו ק י 5

 שַאה סוולא) רחשה תולע רַאֿפ

 | .גנַאגפווא

 .ןריטוקסיד -- ץייז ח כו ת 8 ףיז

 -ומַאֿפ עסיורג א ,רעדנוק

 ןרָאו טרעדנוה ףווא --

 -ןוז רַאֿפ --  (ד ַא כא
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 ,:1786--1799) ןענַאסלעדנעמ השמ .ןֿפור ןעמ טגעלפ יוזַא -- ר ע יו ס ע ד

 טָאה רע) דנַאלשטייד ןיא הלכשה רעד ןופ רעדנירג םעד ,ףָאזַאלופ ןטסווװוַאב ַא

 | .(יוסעד טָאטש רעד ןוֿפ טמַאטשעג

 ןיטג עכעלגנידַאב -- (=נמ לא ןטעג) יאנת לע ןיטג

 יד לָאז ,גנַאלנרָאי ףיוא ןלַאֿפרַאֿפ ץעגרע טרעוו ןַאמ רעד ביוא זַא ,רעבייוו וד רַאּפ

 .ןיעועג ןזעיגילער ןשידיי ןטיול ןרעדנא ןא טימ ןבָאה הנותח טכער ןבָאה ָאד יורֿפ

 ַא - (סיויניומדַאק ועקיוכ) תוינומדק ר קו ח
 םוטרעטלַא ןופ רעשרָאפ

 .ךניז-טנגוו וד -- (ם י רו ע 2 ס א ט א כ) םי רו עב ת א ט ח

 .רעביבנרעל עשיזיוצנארפ ןוא עשישטשייד ןופ רָאמווא -- ף ר ָא ד נ עא
 -שיטכינווַאש א ,יורפ עשידיו-טשינ ַא -- (ס על יי רַא) ת יל רע

 | ,טרָאוװ-סגנוטכאראּפ
 וא ןסע טיג -- (ָאקט אמורא ליכַאַאמ) הקשמו לו כא ם

 | | ' .ןעקנורט
 -רעד ַא סעצרפ -- "ד מל מ ןש י װט יל ַא ןו פ) ם ו ל ח ר ע דא

 .גנולייצ

 קרעוו טסוװַאב ַא (?לארשי תדועת,) טסייה יוזַא --(ָאדוע ט) ?ה דו ע תי

 נַאלטור ןוא הלכשה רעד ןוֿפ רעטָאֿפ םעד ,(1860--1798) ןָאסניוװעל רעב קהצו ןופ

 -בוט-םוו םעניא ןיירַא ןענויז סָאוװ ,רעדיל עזעיגילער -- (ט ע ייּפ) טוי ּפ

 .םינטייּפ -- ןטעָאּפ עכעלרעטלַאלטימ וד ןופ גנוֿפַאש יד) ןענעוַאד ןקיד

 :( ןרעטלע ענעברָאטשרַאֿפ) עטיוט יד רַאֿפ הליֿפת ַא-- (וע קז יי) רו כזו

 וד טגָאז עמ תעב שרדמה-תיב ןוֿפ סיורַא ןעייג ,ןבעל ןרעטלע יד ןעמעוו ייב ,יד

 : | | : .הליֿפת עקיזָאד

 .ןָאסלעדנעמ השמ ןופ קרעוו -- .ם ע ל ַא זו ר ע י,, ,"ןָאדעֿפ;

 ןט-1 ןוא טכעלעג ,הדוהי ןיא (אישנ) ךרַאורטַאּפ ַא -- (ל ע לי הח) 'ל ל ה

 םיניד דומלת ןוא טכַארבעג טרעוו ןעמַאנ ןיוז ןוא ,עהע רעקיטצוא זוב טרעדונו הוא ו

 | .ןעמזורָאֿפַא ןוא
 -ָאק ָא בעי ר על ָאט װַאה ָאעװ) ךומ כב ךע רל תב ה או

 | ,ןיעועג רעשילביב ַא ,ןיילַא ךיז יוו ,דניירֿפ ןייד ןבָאה בול טסלָאז -- (ָא כיר מ

 ."הרותפ רעד ןופ טנורג ןראֿפ סָאד ןטלַאהעג טָאה ללה לָאװ

 עשולביב יד ןופ בייהנָא רעד .טָאג ןייד הוהי ךיא --(י' ביו נָא יה כנ א

 | | .(תורבידה תרשע) ןטָאבעג ןעצ
 טימ ןעזעג בָאה ךיא - ( י' סיָא ר יו גיי עב) יתיא ר יני ע ב

 | .ןגיוא עניימ

 .טסַאּפשעג ,שירַאנ ךוז טכַאמעג -- ן ע וו ע 2 (ע ט ַאש עמ) ה טש מ

 -  .לבוב טניימעג -- (ק וסָאּפ) קוס5פ

 יד ןוֿפ טדער עכלעוו .הרות רעד ןיא לטיּפַאק ַא - (עכעכיוט) הח כו ת

 .ןגלָאפ טשינ םיא ןלעוו יז ןעוו ,ןדיי יד ףיוא ןקישנָא טעוװ טָאג סָאװ ,ןֿפָארמש

 ,לטיּפַאק ןקיזָאד םעד וצ וצ טמוק עמ ןוא הרות יד שרדמה-תיב ןוא טנעייל עמ ןעוו

 רעדָא ריבג רעסָאוװו לייוו ,(רַאפרעד סעּפע םיא טלָאצ עמ) ןַאמערָא ןַא ףיוא ןעמ טֿפור|

 סָאװ ,ןשינעקושנָא ןוא תורצ ,תוללק לוֿפוזַא ןרעהסיוא ןיוג סָאד ליוו סָאבעלַאב

 ."החכותג רעד ןיא ןבירשעג זיא םעד ןופ
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 .סאהַאה ךא ושוב םיריש) חל כשהה תב שב םירי ש
 .הלכשה רעד ןעגנאזעגבוול רעדיל י-- (ַא ל ָא

 וד ,לארשו קלָאֿפ סָאד - (ל עָארש יו סעסעגק) לאהשו תסנבכ

 .(םייחנויא עועיגילער סלַא ךעלנייוועג) ןדיו

 וא ןעננולווצרעד - (ריש עב םורופיס) ריש כב םיורוּפו ס

 .רעדול

 ןוא סָאװ -- ((םעה יכבַאג לא דיטיוא) םהיבג לע דסוע

 .רעטנוא ךיז ןֿפרַאװ ייז ןעמעוו ,ייז רעביא טלעטשעגסעװַא

 .- (ויוָאװ ףעקיוט רע סעיעל) וזועו ףקות.רת'ול

 .ךיז ןענערָאװַאב וצ רעקרַאטש ודכ ;טיײקטסעֿפ ןוא טיוקרַאטש בילוצ

 למוה ןוֿפ לגייפ יד - (ס יא מָאשַא ה ףיו א) םי מ ׁש ה 5 ע

 / .העודי יד ןגָארטעצ סע ןבָאה לגווֿפ וד ;טנוימעג

 -םורָאב ַא ,ןואג רענליוו רעד טניימעג ָאד זיאס - טווצ סנואג ןיא

 יו ןוֿפ פָאק רעד ,םוידוסה ןוֿפ רענגעק רענעפוברַאפ ַא ,(1797--1790) בר רעמ

 יד ןשיװצ ןעיירעסוור עסיורג ןעמוקעגרָאֿפ ןעניוז םווצ ןיוז ןוא ."םודננתמ;

 יד ףיוא עניוא ןופ תורוסמ זיב | גיאנרעד ןענייז סָאװ ,םידגנתט וד ןוא םידוסח

 טו ריגער רעשירַאצ רעד רַאֿפ ערעדנַא

 ןוֿפ רודעצַארּפ עשיטַאנַאֿפזעיגילער ערעטצניפ ַא - םרה ןיא ןגייל

 עמ .םווַאדוו ןוֿפ .ה .ד ,לארשו ללכ םענופ ןשטנעמ עּפורג ַא רעדָא ןשטנעמ ַא ןגָאזּפָא

 ץעקובוו-נטכער עקירעכוא וד טרעדָאֿפ עט ןוא םרח ןוא עטגיולעגנוירַא יד טלעשרַאֿפ

 .וז מוט ןַאט וצ ןבָאה וצ טשינ ןדֹוו

 .ןדיי עטורֿפ קרַאטש טשינ טנוימעג -- | ש ט יי ד

 .קרעוו סעצרפ ןוא דלעה ַא - על ע ש י ז ב ר

 -יוװ ערעדנוזַאב ַא - (דַָאבויע מס ריודַָאמ) דחוי מט רודמ

 | למופַאק לעוצעקס ַא :טנוומעג נו

 ןימ ןוא -- (ןיואגאה ידי מלַאסעוו) ןואנה ידיטלתו

 ואג רעד דומלת

 טשינ טמענ ,טלעג טנויפ טָאה סָאװ - (ַאצ עב יניוס)עצב אנוש
 .ןוורֲא טנַאה ןוא

 סָאװ ,טיוצלַאט ַא ,הדועס ַא - (ערוצ  ם 0 עדה ס) חרוצ סט הדרו עס

 .תורב ַא ףווא .ב .צ ,ךַאז-תווצמ א בולוצ ןווא םנדרָא עמ

 .םאק 8 טמענ ,טווא טקנורט -- מ פו 3

 םיורב טסע עמ ןעוו .םוורג יד םרומלווא ןא יו --(ס ר ָאוע ק תרדז ס

 ווא -- ןשטנעב טשוב ןוא ןשַאװ טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ,תווכ ַא ןופ רענעלק לקיטש ַא

 | | .בשונ הדועכ ןייק

 םוא רַאֿפ ןוא טָאד סָאװ :טווטַאב ָאד -- זי א ח קז ח ן ריז ס ַא וו }
 רָאו וצ רָאו ןוֿפ ןיוש סָאד טוט סָאװ ,טקוטסעפרַאֿפ קידנעטש

 םורט ןגעוו חלאש ַא םנקסמ סָאװ ,רעטכייל טכַאמ סָאװ - (זקרוט) קי :

 בראה יווַא טשונ רשכ וצ

 הבור 8 ד ספ ה ,

 עמ געט ןדַאש ןסיורג א רעב

 .טכַאמטנ ףורט סע ןעמ

3 

= 

 -וא ,ןדָאש רעסיורג ַא -- (עבו רע 8 דע ס 8 7 ה



 ענעטינשעגּפָא -- (ו ה ע ש ַא  ע ב ע ש ס ירָאק) והש טבש תרכ

 ץמח טצונ רעדָא טסע סע רע זַא ,זיא ןיד ןטיול .ה .ד ,טייקינוילק ַא רַאפ ןרָאו

 עמַאס ןיא ץמח םעד| טצונ רע ןעוו ,טייצ רעה רַאפ ןטיוט טָאג םיא טעוו ,חסּפ םוא

 .קעל ַא רָאנ סע טיג רע ןעוו ,סָאמ רעטסנעלק

 עטסערג יד - (םוקסוּפַאה יל'ודג) םיקפוּפה ולודג

 -יַאפ דומלת ןטיול טלעטשעגנעמַאוצ ,דומלת םעד טריטנעמָאק ןבָאה סָאוװ ,םונבר

 | .ןעגנולמַאז-םיניד ענעדיש

 .ןייז ףרַאד ןיד רעד יוו ,טמיטשַאב סָאװ ,רעד -- ק ס ו ּפ

 מָאה עמ יװ - (תו כלַא טַא ה סַא מ יי א) תו כל מה ת טי א
 | | .גנוריגער רעד רַאפ ,רסיק ןרַאֿפ ארומ

 יד ןוֿפ רעטכייל רעד -- (םיל ַא ק ע ב עש לא ק) ם '  ק בש ? ק

 .שטנעמ רענוומעג עמַאס ,רעקירעדונ עמַאס רעד ןעמסכויל

 .טֿפָארטשַאב - (ש יכַא ַא ט) ש ינע מ

 | : .גנולווצרעד ַא סעצרּפ -- 'ר ו ב 3 2 ה ' ע מ שא

 רעד ןוֿפ דובכ רעד - (ער יו טַא ה דע װַָא ק) ה רו ת ה דו בכ

 | .בר םעד ,ןדמל םעד רַאפ יושּפָא טסויה סָאד ,הרות

 ןוֿפ ,טרָא םענוֿפ רַאה רעד - (ָא ר ס ַא ע ד ָא דָא מ) ָאר ת א ד ארמ

 | .בר רעגיה רעד .ה.ד ,טַאמש רעד

 .רעד - (יו סָאנש יצר ם) ו תנ ש אוצו מ ט שי נ זי א

 | ,רָאי ןבלעז םעד ןיא טבראטש ,רָאי סָאד טשינ טוצ

 כווציויַא ח ָאגָאגש) טיש ה ונפ מ תאצוי ה הגגש
 .רעקיטלעוועג ַא טכַאמ סע סָאװ, רעלעֿפ ַא -- (מ יל ָאשַא ה וונּפו טו

 רעד ןוֿפ טמענַאדנופ רעד -- (םָאליוא דיוסעי) םלוע דו סו

 | .טלעוו

 -ַאסַאה טוכעק קידקאדע מ) חרעש ה טוחכ קדקדמ

 ,עונול-רָאה א יוװ ןיד יוזא וצ טייג עמ ,ךָאנ טשרָאּפ עמ ,קדקדמ זוא עמ -- (ָאר

 | .עלהרובע טסדנימ רעדעי רַאפ טֿפָארמש עמ .ח .ד

 ..ןסיוו םענַא םרח ןוא ןיירא טגנערב -- ..הע יד רעד ןָא םירחמ
 ,מכירעג רעטקיטכערעג - קע ד עצ ןד פ עב) קד צ ןיד תיב

 | .םרח ןיא -- (ָא ט מא ש עב) א ת מ

 .ןוז יד יו רָאלק -- (ש ע מ עשַאק רורַָאב) ש טש כ רורב

 .גנופַארטשַאב ,טָארטש -- (ש עניוא) שנוע

 .קלח-טנעצ א -- (ר ע סו מ) ר ש ע מ

 .,טרדענוזעגּפָא ,ןוולא רענייא -- (סעדיכ עיע ב) תודיהי'ב
 .לעפַאב ןייו ןכערב - הר יוזג ןייז ףיוא ןייז וצ רבוע

 - ,לוֿפ רעייז ,ךס א :טניימעג -- (ט ַאּמ רַאש) ט * פ ר ש
 סַאדַאַאב װָאצינ םיהיולע) לא תדעב בצנ םיהל?לא

 | .עדניימעג סטָאג ןשיווצ טייטש טָאג -- (לוי א

 .דיי ןייק טשונ -- (לע ָאר סו יונ ייא) לארשי וני א

 בור סָאד - (לע ָאר סיי יװנאג ויור) לארשי' יבנג בור
 | .ןדיי ןענויז םובנג
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 | .םורעטֿפיד -- (ָא רָאקס א) הר כ ס א

 ןיַאועג ןֿפַאשעג ןענווז סָאװ ,קרעוו עשינבר (ם ' ק ס ָא פ) ם יו ק סו פ

 .םוגיד וד טריזוטַאמעטסוס ןענווז סע עכלעוו ןיא ןוא דומלת ןכָאנ

 .קונוווגסיוא-- (עט לא ע ב) הפ לע ב

 . זורַאּפ ירעטסימ? ןַאמָאר םענופ דלעה א -- עגיו װ ר אכ

 םולוכשמ יד ןגעלֿפ יוזא ;ןיסעצנורפ יד (ע קל ַא ט ס א ב) חכל ט תב

 | .הלבשה יד ןֿפור

 (ָאל טע כא ה) "הל מח ה* ,(ןיויצ ,ןןיויצ) "ןוי צ ,ןו ' צע

 .רעדול עשיערבעה -- ָאימ וה ָאניוי) "חי'טוה הנו יג

 רעד ראֿפ גנונוולַאב - (על ָאק סא ה ר א ב ס) - הל בש ה ר כ ש

 .גנוגוולַאב עשילַארָאכ יד טנוימעג ,חלמשה

 + לטיפאק וצ

 טפיוהרעביא ,טיוא טשטיוט ןוא ףיוא טמענ סָאװ - (ןטש א פ) ן ט שפ
 .נורעלקרעד עטוורדרַאֿפ ןוא עטלצנוקעג עגווק ןָא ,םושפ ץלא ,ארטג ןעגרעל םיוב

 | .סיטסולופליפ ןָא ,ןעיורעגנירד ןוא ןענ

 ,ןעגנולווצרעד עשודוו לכוב טשרע סעציפ -- ר עד 0 ב עמ נָא ק ַא 2
 .1990 ןענושרעד

 טימ ץרפ סָאוװ ,עבַאגסווא עשידָאורעּפ א -- ק עט ָא הל בו ב עשו דריי;
 .ןרָאו רע-00 יד ןוא טזָאלעגכיורא ןבָאה ןענַאזענוד

 םָאה ץרפ סָאװ ,עכבַאגסיוא עשידָאורעּפ א -- "ךעל טע לב - בו ט- םו ר;
 .1806--1804 ןרָאו וד ןוא טוָאלעגסוורא

 .1001 ןיא וולובוו רעקורָאו-28 סעצרפ - םו על 'בוו

 מוורגעג גנַאל :טניימעג - (םואיק עב ָא װי ש) ם רוי קג הע ב ש
 .םקיניורעג ןוא ךיז

 .גונעקרענָא :טנוומעג -- (ס עכו ט ס) "תו כו ט ש;
 .ןצנַאלּפ ןופ מייצ יד - (סַאַאטַָאל סיא) תעטל תע
 שיוצ יד - (ַאוטָאנ ריוקַאַאל םהויא) עוטנ רווקעל תע

 .עמצנַאלֿפעג םָאד ןסוורטויורא ןופ

 וגו ש 7 ה מט ב
 .ןכַארמש ךס א :טנוימ

 ףוֿפָאזָאלוֿפ רעזעינילער רעכעלרעטלַאלטימ רעד טיול -- ר 8 תו דו סו

 .טֿפול רעוופ ,רעסאוו ,דרע :טלעוו רעלעירעמַאמ רעד ןוֿפ תודוסו רוֿפ ןַארַאֿפ ןענויז

 לָאצ עטסוװַאב טייצ רענעי וצ יד טנוומעג -- קו צ עב וו ןו א ןבי ז
 | .ןטנעמעלע עשומעכ

 .עיצקעל ,(רעיש) רועיש ןופ לָאצרעמ - (םבירועש) םירנ עי ש
 רעשילוופ ַא -- (1808-4797) ף ע זו ו /ס װ ָש / גע ש ז ָא ק

 .רעבוורש

= 

 שש יק

/ 0 
 .(1847 ,עגליוו) גנולווארעד א ענייז -- עי צ א ק יו ל ָא קײ

 -רעפ רעשילבוב א - (ולָאס ןעב ורמוו) אולס ןב ורטז "ר פג 0 ר ײ 4 6 עא
 רלשודוו טשונ א םומ טקודנוועג ,עדנעגעל רעשילבוב רעד טוול ,טָאה סָאװ ,שזַאנָאס
 .ו1ר8
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 .ןעניז ןרָאלק םייב ,לָאמרָאנ - (װ עשו ע מ) בשוי מ

 ידריע י םירָא ה ול א א י)תוע קב ודרי םיר ה ולעי

 | .ןלָאט ּפָארא ןרעדינ'ס ,גרעב ףיוא ךיז ןביוה'ס - (ס'יוָאקעב

 .טנװַאד עמ וװ -- לוש :זיוה-ש רד מה -תיב ןוא לוש

 : .טנוװַאד עמ ןוא טנרעל עמ ווו -- שרדמה-תיב

 .שטַאמ א :טנייטעג ןבָאגטנַאה א -- (ד ַא י -- ס א לט ַא מ) דו - ת נ ת מה

 8 לטיּפַאק וצ

 -רעט עשיסור -עיטסַאש טירּפעיעד ןוא עיטסַאש טורּפ

 .וידנורעג ןוא ּפיצימרַאּפ -- ברעוו םענוֿפ סעמרָאֿפ עשיטַאמַארג ןוֿפ סענימ

 ּוק ,ַאד יא יול) חו כב ילוק סורהחהי 'כ ,ע דא ול

 טלָאו ,ןסיוו טלָאװ ךיא ןעו - (ד ַאיוק ַאב 'ל יו ק סיורַא חַא י

 | ' ,טֿפַארק טימ טרעטשעצ לוק ןיימ

 -אה ם ירַא ווד) םלוע ?לש ומורב ם'הד טוע ח ם ּו ר ביד

 ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז -- (ם ָאליוא לע ש יוטורעב םיד טיו א

 .ןכַאז-טגורג ןטלעוװו רעד ןופ ץיּפש רעד

 .ןייז סָאד - (ַא יַא װ ַא ה) .ה יו ה

 .ןפַאשַאב סָאד - (ע ר יצ עי) ח ר יצי

 סי כא ה על) ןוי ימ כה לכו וט סיר א סי ע כ הל

 -טורא סיעכחל וצ ףיוא - (ןָא װָאו עמ כַא ב ל ָא ב ע װ ן ָא ט ס י ר א

 | | : .עמנרעלעג עשיכורג עלא ןוא ןלעטַאמ

 טשינ ;ןכַאז עכעלגנורפשרוא ןייק - (ןע מדַאק) ןומטד}ק ןייק

 | | .ןָא קיבווא ןוֿפ

 .משינרָאג ןוֿפ ןרָאװעג ,ןזעװ א - ן יי א יי מ ש עי) ן וי א מ שוי

 רע יד ,עירעטַאמרוא - י לו יֵא ה ר עמ יו כ) ילוי ה ר טו ח
 .טלעוו עלעירעטַאמ עצנַאג וד ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זוא ריא ןוֿפ סָאװ ,עירעמַאמ עקיטש

 /  .טָאג :טנוומעג -- (לו בָא װ א ק) לו כ י ב כב

 רעשילוב רעד טיול .טכיל ןרעוו לָאז -- (ר יו א יה עי) רוא יהי

 ןֿפַאשַאב ןביוהעגנָא טָאה טָאג רעכלעוו טימ ,עזַארפ עטשרע יד סָאד ןוא ,עדנעגעל

 קגפווחכּפזוו | .טלעוו יד
5 

 עמורֿפ יד טיג טָאג סָאװ ,גנונוולַאב יד ;גגוניולַאב -- (ר ַא כ ס) ר כש

 | .םישעמ עטוג ערעווז רַאֿפ טוול

 סָאד ,בָאג עטסיומוא - (םָאניב סַאנט ַאמ) ם נה תבנ תמ

 | .עטנידראֿפ ןייק טשינ טסויה

 -יוא יד ןופ רעניוא ,רעטנרעלעג רעשינבר א - (ם ַא ט) ם ת ו ג וי ב ר
 "תופטותק ןעמָאנ ןטימ טסוװאב זיא סָאװ ,דומלת ןוֿפ רַאטנעמָאק םעד ןוֿפ ןרָאט

(1100--1171). | | 

 ,גנולווצרעד א סעצרפ -- *! מ יו צ קש ,| יי ר א ר ד ח ן י א;

 יד - (סע היפ ס) תוריֿפס ןיא ןלַאר ט ש סו א סָא ד

 ןוא טלקיװטנַא טרעוו סָאװ ,עירָאעמ עשיטסילַאבַאק עשיכָאזָאליֿפ-זעיגילער

 ןעמָאנ ןטימ רוטַארעמיל רעשיֿפָאזָאלוֿפ רעד ןיא טסוװַאב זיא סָאװ ןוא "רחז;

 טָאג :םנרעל עירָאעמ עקיזָאד יד .(גנולַארטשסווא ,גנומָארטשסיוא) ?עיצַאנַאמע;
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 טערעפס ענעדושראֿפ טוורא ךוז ןוֿפ טלַארטש ,טסווג רענוור זוא סָאװ ,הבוס-רוא יד

 רעט ץלא טרעוו רדס ןמיול עקידרעמייו עדעי סָאװ ,(הלבק רעד טיול ,ןעצ)

 אזא ףווא ,טלעװ רטלעירעטַאמ רעד ןוא רעבירא ךעלדנע טייג ןוא ?טבערגראֿפ;

 ןיא ץופָאוָאליֿפ עקיוָאװ יד .עירעטַאמ יד אֿפוג ךיז ןוֿפ טסיוג רעד טֿפַאש ןפוא

 -רוא ערוא טָאה ןוא (ןיטָאלּפ ,ןָאלופ) לוש רעשיאירדנ נאטקעלא רעד ויב ןעילטנַא -

 ידש .(ןָאמַאלּפ) עיטָאזָאלופ רעקיטנא רעשיכידג רעד ןוא ןלַאװק

 טָאג ,רעקיטבעמלַא -- (5 בָא י .ליוק) לו כו לב

 טלעקע סָאד - (7 רו לעש יציווק) דוו לש וצוק ןיק
 .טשונ רָאה ןיוק .טנוומעב ,"ךיו; תוא םענוֿפ

4 

 צ 3 אר 8 ןוֿפ ןסנַאדַא ק עד

 .ןעגנורעטשעצ

 יו כרָאב רעש א עדָאטאה) 'ה 3 ברב ר שא ה ד ש ה

 .טשטנעבעג סע טָאה טָאג סָאװ ,דלעפ סָאד - (ו ַא כו ך א

 .ןמנויי - (ס עיר עי) תוע יהרו

 ,ןעגנולַאפעצ ,תורירו -- (ש יז יו

 טיול ;?(זָארג-עבול) זָארג קידעקעמש ַאזַא - (ם יָא דו ד) ם י א ד ו ד

 -סעוש רעד טכַאנ א ףיוא טֿפווקראֿפ לחר רעטומ וד טָאה עדנעגעל רעשילביב רעד

 ..םואדודא ראֿפ בלעו ןַאמ רעיוו ,ןהאל רעטומ רעד ,רעריא רעט

 סעלע צא רוא כ) םיק םעה תנשוש ,ןורש ה תל צב ח

 .ןורש ןוֿפ עיליל יד - (םי קָא ט אָא ה ס ַא נַאש וו ש ,ןורו דָא ש א ה

 | .ןלָאמ ןופ זוור יד

 םיוװָא ועל אה - סא ר יו 3) תובכבלה-תכ וה

 פָאסָאליפ ןועוגילער ןטומ טנעװלעגנָא ךוז טָאה סָאװ ,ךנוק סָאר

 ."חובבלה-תבוחג קרעוו

 הנבלתה תמוג8פ יד ןיז (עלאטע מ) אל טמ לָאז הע

 יש ךבוק --
 54 "חס

: 

 ןשולַארָאט-ש '" טאר א יי

 עולאק יד (ןלעטשטיוא) ןלוֿפרעד לָאז רע -- (ע 2 ָא וו על א ה : א ט ו ג ע 9)

 ייווצ ןֿפַאשַאב טָאג טָאה ,עדנעגעל רעזעוגילער רעשידיי רעד םוול .הנבל ענערָאװעג

 ,טהנעטעג טָאה הנבל וד לייוו ןוא ,הנבל יד ןוא ןוז יד :/רעטכוולַאבא עכוולג

 טָאג טָאה ,"'ןיורק ןייא םימ ןצונַאב טשינ ךיז ןענעק םיכאלמ ווווצ ןייקק זַא

 .רעוו רענעלק לָאז וז ,הנבל רעד ןסיוהעג

 םעד ףווא סָאװ ,טנעמוטטָאּפ ַאוא ןרָאטלא - (ך ערוב זי 8) חבומ

 .תונברק יד ןענערבראֿפ ןעמ טגעלֿפ
 ול .הוה ןוא םדָא -- (ָא וו ַא כ ע װ ם ָא דָא ה ו הו ם ד ָא

 א ןַאט :טנוומעג .טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ רַאּפ עמשרע יד ,עדנעגעל רעשולביב

 | .ורפ

 טשונ;, ןופ -- (םו בו ,ןואי 2) םוב וה זי ב ןא ט ןו פ

 רעד טול .וורפ טרעדורב םענעבהָאטשראפ םעד "ביוװ א רַאפ ןעמענ, זיב ? ןלעוו

 ,רעדניק ןווק רעבוא טשינ טזָאל ןוא טברַאטש שטנעמ רעשסויווַאב ַא בווא ;זוא לבוב

 סייט . ןוא ,(םובו ;טסייה = וורֿפ ןווז סיט ןבָאה חנוהה רעדורב ןייז ףרַאד

 טעגעברָאטשראפ םענוֿפ ןעמָאנ ןפיוא ךיז ןֿפור ,ןרוובעג ריא ייב ןרעוו סָאװ ,רעד

 םיא יז ףרַאד ,בווו א ראֿפ יז ןעמענ (ןואומ) "טשינ ליווא רענַאװש רעד ןענו

 ןיא וורֿפ יז םרעװ טלמעד -- םינּפ ןוא ןעויּטשנָא ןוא (הצולה) ךוש א ןָאטסווא
 :ב
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 עזעיגילער עצנאג יד -- ץרּפ טניימ ָאד ,ליוו יז ןעמעוו טימ ןבָאה הנותח  ןָאק

 .וורֿפ ןוא ןַאמ ןשיווצ ןעגנויצַאב יד ןגעוו גנובעגצעזעג

 הניבכש יד סָאװ -- (ָא נוכ ש אה ס עלָאג) הנני כש ה תו?לג |

 .עדנעגעל א ןאראפ זיא'ס .(טלגָאװראפ ,ןבירטראֿפ) תולג ןיא זיא (טסייג סטָאג)

 טָאה טָאג) תולג ןיא דנאל רעייז ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטראֿפ ןענייז ןדיי יד ןעוו זא

 .תולג ןיא ייז טימ קעווא ךיוא הנוכש יד זיא ,(דניז ערעייז ראפ ןבירטראֿפ ייז

 .טווקשלַאפ יד טגיז-- (ר עק עש) ר קש רע ד (רע װיוג) רבוג

 : .ענדַארַאּפ -- ַא ל'ַא ג)

 סַא כַאט ש' א) ותנאת תחתו וכנֿפג תה ת שי א

 קָאטשנייװ ןייז רעטנוא רעדעי - (יוסָאנײעט סַאכַאסע װ יונפַאג

 | .םיובנגיוֿפ ןייז רעטנוא ןוא

 עמ סָאװ -- (ָא ס עק עא ' ע ד ָא ס ר י ג) א תו קנ יד א סריג

 | | .םייחדניק ןיא טנרעלעג טָאה

 ַָאע ד ןָא װי כ ָאטש עב אש) ?ע לעד ןוי כ א תש ב ש

 .ןלַאֿפרַאֿפ זיא זיורג ַא טרזחעגנייא טָאה עמ זַא - (לָא

 עג עכעלמיטסקלָאֿפפ יד ןוֿפ) גנולייצרעד א סעצרפ -- ש פ נ ת ר ' ס ם.

 | .("ןטבוש

 עניטסעלַאּפ ןֹוא ערעזָא ןַא -- (ס ע ר ע נו ק ם א !) ת - נג כ ם ו

 | | .(םערַאסינעג)

 -ווט רעדָא) רענעצלַאזעג רעד - (ך על ע מ א ה ם א י) ח 5 מ ה ם וי

 ניטסעלאּפ ןיא ערעֹזָא ןא -- םי (רעט

 רוצ לב ב ,(עיר י סא) רו ש א ,(ןטּפיגע) םירצ מ

 םדערעג ליֿפ טרעוו ייז ןופ סָאװ ,תוכולמ ,רעדנעל -- (ע ' ק י נ ' פ) ןוד צ

 | | | .לביב רעד ןוא

 .גנוליוצרעד א סעצרּפ -- "ן ֿפ ו רע ג ל ָא ט יי ר דע

 .סַאּפַאז ,וורעזער -- "ט ַא ר ָא 8,

 .קרעוו שיטַאמַארד א סעצרּפ -- "ט ק ע ט ש ע לע ד י 8 ן י א ס א וו,

 ,טָאה טָאג סָאװ ,"םיכאלמ,, וד :טניימעג ָאד -- (םי װור ק) ם'יכו ר כב

 ןוא גנַאגנװרַא םעד ןטיה וצ טלעטשעגקעװַא ,עדנעגעל רעשילביב רעד טיול

 עשיטנוה .ןהוח טימ ןעמדָא ןבירטעגסיורא טרָאד ןופ טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןדע-ןג

 .ןטרָאג ןוא גנַאגנוירא םעד ןטיה סָאװ ,טניה יד :טניומעג -- םיבורכ

 ץיוצַאקעמ) תועיטנב ץצקמ ,ןטרָאג-טכורֿפ ַא -- (ס ע ד רַא פ) ס ד ר ּפ

 (םיולָאשעב סוונכיג) םולשב סנכנ :ןעגנוצנַאלפ יד רעטנוא טקַאה -- (סיויטניב

 ןעגנַאגעגסיורא -- ,(םיולָאשעב ייציוי) םולשב אצוי ,םולשב ןעגנַאגעגנוורא --

 ןענייז ריפ :טלייצרעד סָאװ ,(הדגא) עדנעגעל עשידומלת א ןַארַאֿפ זיא'ס .םולשב

 זיא ייז ןוֿפ .(עיפָאזָאליּפ ןרידוטש ןעמונעג :טניומעג ָאד) "סדרּפ,, ןיא ןיורַא

 דימלת ןיא טֿפור עמ ןעמעוו ,היובא ןב עשילא) רחא ןוא ,םולשב סיורא הביקע בר

 תמחמ ןפורנָא טשינ ןעמָאנ ןייז ייב םיא ליוו .עמ לייוו (,רערעדנַא ןַא) ,"רהא,

 ."ןעגנוצנַאלפ יד טלַאהעגרעטנוא, טָאה (סרוקיּפא ןא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,םעד

 .סרוקיּפא ןא ןרָאװעג זיא רע ,ןביולג םעד ןסירעגרעטנוא טָאה רע .ה .ד
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 :טנוימעג .ןעמָאנ ןטוג ַא טָאה סָאװ ,רעד - (םעש-לאב) םש לעב
 | .םזידיסח ןוֿפ רעדנירגַאב רעד -- (1760--1700) שָאבישזדעמ ןופ לארשז

 -- (ןעימיד) ןוימד ןוא - (ש עגיוע װ רַאכס) שגועו רבכש
 | | .טיוַאטנַאֿפ רעד ןוא גנוֿפָארטשַאב ןוא גנונוולַאב

 .שֵא ןוא (ביוטש) דמַאז -- (ר ע פ יי ָא וו ר ָא ֿפָ) ר פא ר ֿפע
 (סווופאטסעמ סווכור יטש) תורפסמ תוהור יתש

 ווו ,(הדגא) עדנעגעל עשודומלת א .ןלווצרעד (תומשנ ,רעטסויג) תוחור ויווצ --
 ייװצ סָאװ ,ןומלע-תיב ןֿפוא טרעהעגרעטנוא טָאה רענווא יו ,םלויצרעד טרעוו'ס
 | .טכעומשעג ךוז ןשיווצ ןבָאה ענעברָאטשראֿפ ןוֿפ תומשג

 םסוסיומ אה עװ) ה טוא מ םיעדו 6 םנוא םיתמהו
 .טשיונרַאג ןסיוװ עטיוט יד ןוא - (ָאמוע מ םיאדיוו םָאנווא

 סעפע ,טנוומעג ,טֿפַאז ,טיקטכווֿפ -- (ם ו בו ל כי ל) ת י חו 5 ח ל
 ,שינעבוולברעביא ןא ,טנעמידור א ,ןמוס א

 רעד םיול .ןסיוו ןופ םיוב רעד -- (סַאַאדאה-ץרוא) תעדה-ץע
 ץגייו ןסע וצ ןמָאבראֿפ טָאה טָאג סָאװ ,ןדע-ןג ןיא םיוב א ,עדנעגעל רעשילביב
 ןסעגעג טָאה ,טגלָאֿפעג טשונ רעבָא טָאה (חוה ןוא םדָא) שטנעמ רעד ,ןטכןרֿפ
 .רוד ףיוא ,קיביוא ףיוא ןטלָאשראֿפ טָאג םוא טָאה רעבירעד ,דנַאמשרַאפ ןעמוקַאב
 לָאז וורפ וד ןוא .ךיז ראֿפ זייּפש ןגירקסיורא סיווש טימ לָאז רע זַא ,תורוד
 .רעדניק ערוא ןרוובעג ןקיטייוו טימ

 עו םישלש לע ,םינב לע תובא (ןוע) דקוּפ
 -וש לא ,םינָאב א ס'יו װא (ןיוװָא) דעקיופ) םיעבר
 וד ראפ (טֿפָארטשַאב רע) טנַאמרעד רע -- (ם י א וי ב י ר לַא עו שיש וו :

 .רוד ןטרעפ םעד ןוא ןטירד םעד רעדניק יד ןרעטלע יד ןוֿפ תוריבע

 ןוב ךיא (לייוװ) יװ - (שיודָאק ונא אמ) שודק יגא המ

 ,קולווה

 .עקיצרעהמרַאב ַא - (ןונ א כ) ןונ ח

 ןיד רעד זיא - (ָאטסיראעק ָאכָאלאה) וטסוראכ הכל ה
 ,טכערעג לטַאמסורא זוא .ה .ד ,לעטָאטסורא טוול

 -וו סע װ סע מע עש יו מ) תמ א ותרו תהו ת מס א ה ש מ
 :טסווה סָאד ,תמא ןוא הרות ןיוז ןוא תמא ווא השמ -- (ס ע מס ע י ו ס ָא ר
 .טכערעג הרות ןייז ןוא השמ זיא

 .רעלעפ-קורד א -- (סו פד אה ס עָאט) סו ֿפד ה תוע ט
 וריובוא ריוא ר ייציוי) ךשוהח ארובו רוא וצוי

 ץַאז א -- שיוגרעטצנוֿפ טפַאשַאב ןוא טכיל (טעדליב) טֿפַאשַאב רע - ךעש ווב
 .ןענווַאד ןוֿפ

 .ןייז טשינ סָאד ,ןלעֿפ סָאד ,טייהנזעװּפָא - (ר ע ד ע ה) ר ד ע ה

 רעד ,ןבעל ןוֿפ טָאג רעד - (םואכ םיהולע) םייח םיהלא

 טָאג רעקידעבעל

 -ןמלת א .בייוו סריאמ בר ןופ ןעמָאנ רעד -- (ָא רו ר ב) חי רו רוב

 -טנורג יד ןופ רענייא) ןריאמ בר ייב ןעוו זַא ,טליוצרעד (הדגא) עדנעגעל עשיד

 םוא הורורב בייוו ןייז טָאה ,ןיז ייווצ ןברָאמשעג ןענייז (דומלת ןוֿפ רעגייל
 .(טססעמ ןוא רעטיווו עז) .."רואמ ,טשינ ןייוו; :רעטרעוו יד םימ טסוורטעג
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 ווניודאעװ ןַאסָאנ יוניודא) חקל 'הו ן תנ 'ה

 | .ןעמונעגוצ טָאה טָאג ןוא ןבעגעג טָאה טָאג -- ך ָא ק א?

 ריב ןשולביב םעד ןוֿפ דלעה םענופ ןעמָאנ רעד - (וװ עי א) בוי א

 עצנַאג סָאד זא ,טגָאזעגנָא םוא טָאה עמ ןעוו :טליוצרעד טרעוו םיא ןגעוו ."בויאפ

 ענייז עלא טימ ןעמאווצ (רעדניר ןוא ףָאש סעדערעשט עסיורג) סנווז םוטכייר

 ךיא ןיב רעפעקַאנ א; :טגָאזעג רע טָאה ,ןעמוקעגמוא ןענווז רעטכעט ןוא ןיז

 ,קירוצ ןרעקמוא ךיז ךיא לעוו רעטעקַאנ א ןוא ,ךיוב טרעטומ ןיומ ןוֿפ סוורא

 "טשטנעבעג ןעמָאנ סטָאג ןייז לָאז ,ןעמונעגקירוצ טָאה טָאג ןוא ןבעגעג טָאה טָאג

 | | 7 0 .(91 .פ .1 .ּפַאק ,בויא)
 ..עמַארד א סעצרּפ -- "ט וו ק עבנ ע דלָא 22
 .טזיורבעגפיוא ,טכַארבעגֿפיוא טרעוו - ך יז ט ר ע פ טע

 םיװַָאלק) ריעל אב תומה ךאלמ--םיחבונ םי ב  כ }

 -- ןלוב טניה -- (ריָאל ָאב סע װָא טַא ה ךַאלַא ט-- םיכװיונ
 / .(םוירָאֿפַא רעשידומלת ַא) .טָאטש ןיא טמוק תומה ךאלמ רעד זַא ,ןמיס ַא ווא

 ,גנולייצרעד א סעצרּפ - "ם ע נו רב רע נע טל ָאש ר א 8 רע ד

 סָאוו ,תווצמ יירד יד ןוֿפ עטירד יד טנוימעג -- ה זו צ מ ע ט י ר ד י' ד

 / .הוקמ ןיא ןייג -- ןליפסויוא ןֿפראד ןעיורֿפ עשידיו עמורפ

 .גנולייצרעד א סעצרפ -- "ת ' ב - םו 5 ׁש.

 .ףיולראֿפ ןיא -- ד נג ר ע וו

 .קנעדעגראפ ,טוג ןכיוצראפ -- (ש ו ניי טַא ל) ענע ב ַא ט ַא נ

 טייטש סָאװ :טנימעג -- (רו ריגע װ ריײיזיוכ) רוענו וזו ח

 : .ךַאװ רעד ףיוא

 רעדניר ןופ סטעֿפ (טשינ ןסע ןדיי עועיגילער סָאװ) הֿפירט סָאד -- ב ? ח

 | | .ףָאש ןוא

 ןווא :טנומעג - (אר מימ עק עגער) אר טי מט כ ע גר א

 - .קולבנגיוא

 .טעברא עקידנעטש ןייז :ָאד טניימעג -- ח ד בו ע ן יי ז

 יד ןוא עטינעג א ,עטנרעלעג א -- (ס עד ע טול ע מ) תד טול 8 א

 | .םיניד
 .גנולווצרעד א סעצרּפ -- "ה ר ו ב ק ךָא 2

 רע ווו ,לזייה סָאד -- לזייה -- (ס וו ד עד יו ב סי ה) תו ד דו ב ת ה

 | .תודדובתה ןווַארּפ טיעלֿפ

 9 לטייּפאק וצ

 .םיוצ יד טכערב סָאװ -- (ר עד עג ץ ער יו פ) ר ד ג ץ רופ אה

 עזעיגילער יד ןטיהוצּפָא ףיוא טרעה סָאװ ,ץעזעג םעד טכערב סָאװ :טניימעג

 : | - .םיניד

 (ןוװושעי יול ָאהעָאב לָאק) ןובוש'ה אל הי אב ? בכ

 : .ןרעקקירוצ טשינ ךיז טעװ ,ןיירא ריא ןיא טמוק'ס רעוו --

 .ליײז-ןקלָאװ -- (ןָאנָא דומ א) ןנע דומע

 .ליז-רעײֿפ -- (שיוא דו מ א) ש א דו מע

 וולעבוא ם'ידויעב) םיעדוי אלבו םיעדוי ב

 : | ,טשינ טסווװ עמ סָאוװו ןוא טסיוו עמ סָאװ -- (ם י דו י



 .טעברַא עטסיזמוא ןא ,טלעג ןֿפרָאװעגסיורא :טנוומעג ,חכרב עטסיזמוא ןַא - (על ָאט 8 װעל עכ ָא ר ב) תל ט ב7 ה כ ר ב א
 .זייװנּפָארפ ןענעייל ןפָארט ןגָאז - ןריז'ב א לו ס
 , .טטכער וצ טדנעוועג זוא ץרַאה טנגוק םעד - (ווגיו מול םָא בָא ב ויופ) וגומיל םכהח ב ל
 - (עט הוט ףךיוט עב עס הימ) הש עמ ךותב השע מט

 | .השעמ א ןוא השעמ א
 | .קרעוו א סעצרפ -- תֹו פו ח רו ר דא
 .דומלת ןוא רַאֿפ טֿפָא טמוק סָאד וו ,(ןעגָאזרעּפ ןוא ירעדליש ןוֿפ ןֿפוא ןא) ןועמש ןוא ןבואר ןגעוו ןלופשווב ןיוק טכַארבעג טשונ יברעד ןרעוו סע וו ,ןצעועג - ןו ע מש ו ןב ו א ר ן ָא ם ' 2 ' ד
 --"סחצו תדוקעע ךוב ןזעוגולער ןטסווַאב ןוֿפ רָאטווא -- ח ד ו ק ע - לע ב

 .םישורד עכעלרעדנווו ןוא םישוריּפ
 -וספ עשולבוב ןופ ןעגנושטווטסיוא עשיטס סָאלַאבס -- (ש א ר ד) ׁש ר ד

 .ןעוורעגנורד עגעדושרַאפ ןןעמוי רָאפ : 3 2שירומיז ןוא ןצַאז ,םיק
 ױַאמ גע טָאק -- יו" שר |

 טשוערבעה ןווק טשונ ןעק רעכלעוו
 ףוימשראפ ,טגעלפ ,(קודקיד ןענרעל וצ הריבע ךא ןעוהעג רָאג ויא'ס) קיטַאמַאר
 םענוא טכַארבעג טֿפָא ןרעוו סָאװ ,ןלעטש עשימטַאמַארג וד ןרעּפוחרעבוא ןזומ ,ךיז
 ,ו"שר, רַאטנעמָאק

 .כיבס - (ש וו יו צ נ א ר ֿפ) עיליֿמ
 -ַאב עשולביב וד -- (ס ו ש וו ר עב - עם וי ם) תוהו ש אר ב הש עמ

 .גנומַאעַאב-בלעוו רעד ןוֿפ גנובוורש
 .ָאב עשולבוב יוד - (ָא וָא קה ע מס - עס יו 8) ח ב כד מ וי

 ןגָאװמויר סמָאג ןוֿפ גנוביורש
 ָארמשַאב ןוא גנונולַאב -- (ש עגיוו עו ר א ב ט) נו עו ר כ ׂש

 חרורב ןייק .(םושעמ סנשטנעמ םעד ראֿפ טלעו רענעי ףיוא טָא ג ןוֿפ) ג
 בו

 | .ןליוו ןעוורֿפ ןייק :טנוומעג ָאד -- (ערוירב
 מייטש סָאװ - (סו 2 7 8 מ על וע רָאק) תוכל טל בור ק א

 .טכַאמ רעד ןצ טנעַאנ

 .ןגָאז וצ יוזא - (ריו מ ייל) רומ אלה
 טוג ואדוא זוא -- (ביוט א מ) בוט חמ ווא
 (ש ער יו שא ה ןימ רע ק יו א) שר |ש ה ןמפ רטסקוע

 .לצרָאװ ןמומ ןטוורסווא -- ןווו
 ןָא) ףָאק ןלווח א טוט -- (וו ל ָא 2 ׁש יר עב) ה ' 'ל ג ש וי ר ב

 .(לטיח ַא
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 טל 6הני א

 שידיטח

 (0 יא 6 א +  +   םילבוקמ

 6 } ןוגוג ַא ןופ לוגלג ַא

 2 +  +  .רעכעה ךָאנ טשונ בווא
 (ףעלהשעמ סדטלמ ןנהווי ןוֿפ) הללק יד

 ןטכישצג עכטלמיטסקלַאפ

 י טנפָאקוצ טסוג םויּב

 : רָאו עטונ ןביז

 ןגווא עטזָאלעגּפָארַא

 : רעכַאטנצנוק רעד

 : לועלג סָאד
 . +  לָאדנערַא רעד

 ךעלהשעמ

1 

4 

 ןוא ןדורֿפ רעקויבווא רעד

 * "רעיוהדלוב יד

 טנַאולורב רעד
 6 +  מָאוַא געװ ןוֿפ

 טרער עשיטַאמַארד

 (רעטקַאנווא) רעטסעווש

 (ענעצס א) אבה םלוע

 (רעטקַאנווא) טנערב'ט

9 

9 

: 

4 

1 

9 

6 

6 

9 

9 

4 

: 

9 

: 

8 

 פ

 דנַאל-ץעגר
* 

: 

9 

: 

8 

4 

5 

1 

8 

: 

4 

5 

: 

3 

8 

3 

4 

9 

 (קיגזיולק ַא ןוֿפ םולח ַא) טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא

 ןוא רעדיל |

 9 , , , שונָאמ

 (טעומש ַא) הלגע-לעב רעד

 . . -+  רערט ַא
 , בוולג ןוא ףָאה

 ( א + רעמַאט

 רקש ןוא תמא

 ( אה + ךבכוו

 6 } עוומ ןיופ
 6 + לאקוח' ןוֿפ

{1 + 

4 

 וי 4

 (ג"ל לטיּפַאפ) לאקוהי ןוֿפ

 -. ןָאקלַאב ןיוד ףווא

 6 הנבל יד טנווש סע

:: 

5 

 ןעמעָאּפ

4 

3 

 מס טו כז =

 2 = א

= 

 עד זער

197 
200 

240 
40 
241 
241 
249 
548 
546 
950 
81 

 לס



 ר 2. 6 לומ ןיימ טעוו'ס ווו

 ןפוָאװעג טעב םעד ףיוא ךימ בָאה'כ

 למיה ןוֿפ הנבל יד רימ וצ טכַאמ סע

 . ןפָארטעג טסָאה ןוא טליצעג טסָאה

 + .+  ןדלָאגנוג םווב רעד טילב סע
 6 + +  טָאג ַא ןיב ךיא ןעוו
 6 + +  *+  רעטכעוװטכַאנ יד
 : . 4 י | ענילַאק-לוש יד .

 (גנומַאבָאנ) ןרעלק ןוא ןטכַארט סָאװ
 :. . : ג . , טסוורמ

 י 7 ךיולק-הּפוח ןדמערפ םייב

 , (סַאּפש ַא) טֿפיוקרַאֿפסיוא

 6 + +  +  ויטָאמ-סקלָאֿפ

 --+ +  +  . + (עדַאלַאב) רבק ןיא

 * ןשטנעמ עגבָארד ,ןשטנעמ עניילק
 3 : ;2 : : + רעדירב

 ( 6 6 4 סגרָאטייג יורד

 רעדיל-רעדניק

 = 6 + /+  +  עלעטיורג

 יי = ןייג קידנענרעל

 6 + +  *+  +  "עבייוו יירד |

 3 +/ + + ףנוק ןיומ םָאלש
 ( 6 6 4 .ליטש ,עלעצעק

 + +  ףעלעגייװצ ענורג יד ףיוא

 6 + +  +   טפוד רענײֿפ א

 + ) * +  עלעגרעב םענורג ןפיוא

 6 + +/ + לָאטפלוקס רעד
 ( א א אה אי רעגעי רעד
 . 2( 6 4 : רעֿפיש רעד

 ( 6 יא א הא + ןגער

 2 + *+  םניוװ לזויט סָאד ווי
 , , , 2 + +/ עלעטע

 = + +  עלעװורב סהמותי רעד

 קיטסיצילבוּפ

 * .' ןעלקיטוא ןוֿפ ןגוצסיוא

 6 6 * +  ץיתונורכז ענֹוופ/

 6 + +  + 5 ןעגנורעלקרעד

 גַאלרַאפ ןופ .דער .
 | - יקצילַא .ל


